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NENماكا رو  

 ا وا تولوا مي روك .ذم لزتم هافقداواتوف هدلاح
 . رولیربو هنامرغ یناترا هرکصتدکدتا افتسا "الیمکت

 یغیدلوا ءافو یرکیدو انا كع یسر ندنفرط س 9

 ردکنهدااعدا یتنیدلوا ناب زوس رلهافالتخا هلهجولواو اعدا

 شملئاص هل اشحاف ناصق عیم 19 «. دوقعلا قلص الا ال »

 عا او قسهلوا عضو خر هنر زوا حسم نگ دوخاو قلوا

 هتشدلوا ءافو كس یک كما راحیتسا "الالغتسا يسم ندرتشم

 هک ءدااعدا ین دلوا ءافوزوسهدلاحوب .هنلوب هن رقنداتلالد

 یندلتاص هلا نم ناصقت عییم هلهجو دن ۱ ی

 هدهسلا كیهدنا اعدا یخبدلوا ءافو حس روس هسا رولیشالک |

 . اعدا یغیدلوا شما ريغ عییلادعم كنتمیقو رعس فرطركيد

 اعدا یخیدلوا ا هنزوس قرەنلوا لوق هسلا ردنا تاساو

 ٠ 0لا ا راتعدر) ردکنیدا

 N ی شا هک اقا هرم نفرط
 ۱ یمنی ءافو رلهتشا هماقا هن هنغیدلوا ا ی ۹ 8

 فک ۱ ناکو تاعاب لاف رهاظلا فالخ هال » رولوا حج

 ( ۰ تالا حیجرتیف یوفک ۰ ۷

 یو هناحس هللاو 1

 ةولصل اد انعفش یلعو ارخاو الوا هلد او
 اعيج ها #او هلا یلعو ًاطأبو ارهاظ مالسلاو

 مالسلاو ةراح الا هءابو عوسلا باتڪ 2



۱ )۱( 

 [هنراو] هلماعم یهدهدام ۳۹۹ ین [ خف قح هدقدلوا توف 7"

 باتک لبق یلالبنرش ] [ ردبا لاقتنا ] هنیراثراو كنامیابتم ین
 . قاب هرلهدام ۷۳۵۹ و ۷۳۵ ۰ [ ۰ هعفشلا

 رکید هدنلبانقم شورغ كش: یار کلم هسک و اب
 هثرو هستیا تافو هسمیک لوا ءرکص ندک دا عسب ءافو هب هنس

 در یروک ذم لزنم هلبا دادرتسا ند هسمیک لوا یروبنم غلیم
 . ردا

 یماکحاراس كنافو حس هدننافو كنسراب كنامیابتم

 [ لال رش ] ردا لاقتنا ههرو ید

 هک هدام 6۰۳ وب

 ۱ ا فو هک دا اقشا 1 ا ۱ یغحهلا یربشم ۱ ۳

 [ هلسخادم یرلع رغ رکید كداب هلام ینبدلوا شما ] ضقو

 افتسا یتفحهلا اماع ندم كم یرنشم هکلب [ ۰ ءافولا

EENهب هدام « ۱۷۲۵۹ » ° ردیادر هر ام مع هرسلآ ر ولاو هلصف  

 . قاب

 ییدتنا لضارقتسا ندهتکزکید یل قلم +
 ندکدتا ملس و حبس ءا ههنسکوا هدنسماب اقم شوع ردف وش

 ین دل وا دی زا ندنس کر یود ندعا ند یادا ناد م



 ماكا ررد ۷۱۱۳

 [رولوا نماض یرنش« ] ندا یدعت [ یحدیهداز ] ندنرادقم

 ۱ نا کز كايا[ و۰ قاب قام ۳
 نءهدایز لوا ] هلغلوا هدنمکح تناما یسهدانز [ هسلوا شلوا

 ار )ال یا هوا سم
 ح ۱ ۱ . قاب ههدام

 رو تا هدتفاقم ید شورغ كنم همشکرم البنم

 هنسم وا لاموا هرکصندکدتا ملسو عس ءافو یلامرب قاشورغ

 طقاس شور كم نالوا ند هدلاحره هسلوا فلت نکیا هدند

 ا ات كاوا یلقکلام روك نمک او .رولوا
 الب اما بولوا نماض. ید یشورغ زو كس نالوا هداز هسا

 ۱ ا نماض نا هسا شیوا فلت فالو دعا

 ۱ . یماکحالرلدام ء۱ و 2۰۰ و ۳۵۵ ینی هفا داوم - ۱
 7 همام ید هدرانهر یداع نانلوا ناب ءدنسماخ تاک لب هام

 رک دلارام یتهاملوا وارا هداتک رو دم طقف تولوا یزاج
 یبم هنفجهلوا مهفنم ند هروک ذم داوم یعاکحا كرانهر یداع

 . زدشملوا رک ذ "الاحا هدمدام ۱۱۰۸ و شو
 ۱ وا لصف میش رک هدام مک هتن

 € هدام ¥ 3%

 هدیسکیادوخابو [ یمرب ] زکلاب [ ندناعیابتم هدافو مس ]



 ۱۱ را ean مش

E 10مو تا روک دم و فلت هدند یرتشم  

 كند ۱ 3 . رولوا طقاس ندد یرادقم یمن ] یءدضق

 [ « ابا دادرتساو دخلا نده یرتشم جد قفرط تسواآ 1

 ( نهرلاق رهنالا عمو یتلمو ۱۸ ف نیل وصف ]
 فلت مضقتالو دعتالب هلرک . یدو هساوا فلت ەد

 هسلوا فات هلفالنا یخو یسدعت ی و ووا

 . ردواسم دیک

 شوخزو زکس نالتاص "ءافو .دنلباقم شو ق الثم

 وا بولوا قرتحم نکا هدد یرتشم هناخ تالمر ولتمنق

 ی و د هسا یم واک یو
 . ردا اهنسا ندعلاب ۳ ینوغ زوسح وا یفاتم بولوا

 (۰ ع ویلانم عبارلاف هبزازب ]
# 

 46 هدام 1۰۱ #۵

 هدا ز ندسد یم ] یهدضق مو [ كلام نالبنأص "ءافو ] 1

 ندنتمق كلام] روکذم [هسلوافلت هدندیرتشم هدلاح یییدلوا
 ۲۰ رولوا طقاثس یرادقم نالوا ییباقم ند

 شعدوا ینجەلا هل نالوا هدنتمذ میاب ثانیرتشم یب

 | د
 كد [ هسیا شلوعوتو 7 هللا [ یدعت ] ینلت كلاموا [و]



NITYماکا زبد , 
"۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱ ۷۱۱۱۸۱۸۰۸۱۱۱۸۱۸۱ ۱۱۷۱ ۱:2۰:8۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 

 لام لوا اما . قاب ههدام ۱:/۷» [۰ راتشدر] [ ۰ رولوا ] یر

 ناصق هسمق ا تع نالوا ضرامراکزا کات تولوا فلت

 كنالوا كلاه هلرتمیق كالا یقاب نیلام لوا روک ذم ند هسلک
 ندندا تباصا هنسهصح كلر کد كلاه بوللوا سقت هنتمق

 قاب رادقم ندا تباصا هنسهصح كنالوا كلاه بولوا طقاس

 ۶ واس اا ناز ورا
 هشوغزوب ءافو یهناخرب ولتمبقشورض كيب هسمیکو الثم

 ا هناخ لوانکیا ددند جودا ضقو اسا
 NG رق دیش لرت هتعفرر و

 : روا
 ول غارف ید ر رم توان دون اب وا و

 ی 0 رجالا هکر هوش < رواوا تخت راح

 .رولسه دنا غارف ءافو هدنسهل اقم ند هالاییوتمنذا یلفتسم فو

 ۰۱٤و 4۰۰ رکذلا یآ كرکو كنددام ۳۹۵ و كركه دنو قحا
 . زالوا یراح یماکحا كرثهدام

 یلنتزاحا نالوا شعلواغارف الالفتسا دوخایو ءافو الثم

 هدقبررح . هدلاح یندلوا هدندم هلغ ورغم ولو هفوقوم تانقسم

 ندننچ هیلوا طاس ید نالوا a كغراقتةسلوا قرتح

 .رولسهدا سس ندغراف ىغجالا هغ و

Ê هم هدام  

 .. صقان ندنید یتمق] یهدضق وب [ كلام ناليتاص "ءافو ]

“<p Mev ۲ ۳ EE 
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 ۱ ۸ داکحالا ام > رش

 نماض هسنا كالا نذا الب یفاش لا 5
 ناللبناص ءافو هکنوح ( فربصلا رخآ ق ۱ ۱

 . زالوا كلام یرتشم هلوصح و هلغ دلوتم ندلام

ESهحایاک | علاب یبسهویمو هلغ اب یش آ  

 هلا ادا یتد عیاب هسا كالمتساو ذخا نکیا شماما لأاحاو

 نیمضا ه یرتشم یحد یيلمسم لوصح هدقدل | و 9۳ عا

 نمضت هسا شعا كالهتسا هللالحاو هحایاو . رولس هردتا

 . قاب هەدام ۰۷۵۰ [ ۰ ع ویلا هب ريخ ] نم هردتا

 رک مزال نامض هبلوا فاتمصقنالو دعتالب هاع روا ذمو

 ناض بحوم الهتسا كراحا لد كالام نالشناص "ءافو

 (۱۸ ف نلل وصف ] ردلکد
 هرخآ ن رق وای ښا كما ىم رک ددا ءافو ى

 ادا ییدعیاب هرکص ندکدتسا كالهتسا بودبا ذخایترجا هلباراجما
 هیزتشم یهروک دم ترجا ها دادرتسا یمرکد روک دم لا
 لصم نم هدام ۷ مک هتن [ ۰هب ربح ] ضصەردتىا نامضق

 را

 € ءدام ۳۹۹ ۲
 هدلاح ینیدلوا یواسم هند یمیق كلام نالبناص ءافو]

 1 یرتشماب [هسلوا ] كاله الک ی [ فلت هدند یرتشم

 ندسد لوا علابو [ طفاس ند لوا نالوا ىب اقم ] ها یفالتا



NINمالا ررد  

 1۱۱۷۷ ۱ ۱ ار ۱ ۱ ۱۸۱۱۸۱۸۱۱۱۸۱

 ران در ] ردر ور هب هداعا هنسهب روا هل ی رشم هند یعسم ءافو

 رکود هما رب ی ۰ رول هلساص هلسدا اما ] ۰ او یا شا 8

 ابا تاب عیب هصخیش رب یلام یکیدلیا استو حس ءافو در

PEننه  sib Lbلک ۳ ۰ رولوا راح و ر  

Eهمدآ رب رخ لام یدلبا ملست و حس ءافو 4  

Naی یھ وا ا اه د هصحش رب ۳  

 1 رولوا دفا هسلا رول وا رج

 فو ام رولوا ید اال یک ییدلوا الوق تراجا "

 هر رخا هلا تا عس ن یعییم 1 هب یرمشم عباد

 ید یرشم هس رزوا یخ د « لا یفحهلا كسها مدناص

 £ ءدام ۳۹۸
 یرادقمر ندنعفانم ] كراقع نالساص ءافو یب [ كعسم]

 ۲ ۰ رونلوا تاعر هطرش لوا هسلف طرش قوا ا هب ی رت شم

 . قاب ههدام ۳۵

 هدننب یرتشم هلا عیاب یعوزوا كعغاب نالبتاص ءافو الثم ]

  هلواقملوا راها هلواقم یضارتلاب هرزوا قملوا مسقت " ةفصانم

 )> هراز ۳ رولک مزال قعلوا لمع هجن وم

 ینیدمناق طرش یسلوا اع هیرتشم كنءهروک ذم عفانماما

 نو 9

 سا بر ی



۱ 

 هسلدبا میاسنو عيب هافو یسهیاش ٌهصح كراقعرب هيلع مان
 نوسوا درک نوسلوا تمسق لبو درک راتعوا

 ( ۳۱ ق نلوصف ), هب ینجا a نوسادا عس راشم هارو

 ید یراط ع ویش ین ردسک نراقم ع ویش یراط عویش

 7 ۰ نکا یونگ ] ردا داسفا نافو جم

 نالوع وفو جی ی كنافو حس نالوعوفو ادتساف

 ۰ نالا نودم ین علا هلتهح و . رد اک نیک كبافو حج

 نمهدیا فرصت بولا یعیم هکدمریو هنباد یعب هبیرتشم یا
 روا یاس هترروآ ند داف نر محرلادبع )

 هعل اب علال كنءهراب نانلو ىلباقم هد كنافولاب عس ۰ هسا

 [( ٠ عویلانم سما ا لیق هزاز ] ردلکد طرش یسملرو

 1 نو ۲۳۹۷ 3

 ا نهر هدص وصخ سه هحنمکح هدام ۳ [ فو ع

 یب [ یرتشم كرکو جباب كرك یعیم نالیتاص هلا ] كنآ هلغملوا
 رد ) [ .زامهنابص هرخآ ز هقدلوا یذا كو ۶
 . قاب ههدام « ۷6٩ » [ راتخ

 ماتو عیب انا ءافو ههنسه رخا یعیم ءافو عاب یتح
 هنافو دعنا می هلنمانوا حح یافرصآ والم و هلا ردا

 دادرتسا ندنئراو هسا شل تافو هسک واو نە وا 9
 هليا شمام ادا زونه به ئر تشم ءافو یم عیابو . رولیهدا



N NIVAی ررد  

 ا ناف یل 07 ره نود اک كلام هکر هد ریو"

 وا هرکص ندکدتنا ارتشا یخد هنسک واو عیب ههنسک رکید هلی
 یس دهسا رر و تقوت اک مکیدریو هب هسمک لوا 0

 هب هدام « ۸: . رولوا و حد ز ول دم حس سید 2 هو

 هر ندقااس هلا رسل ناب لف اما یا اس ۳

 حقت ] زانوا افو بولوا تاب عسو ها دعو هلهجو لوا هعیاب

 [ ۰ هبریخو ع ویلاق
 تابنا قرلوا قلطم نوجما نفرط خسف قح هدهداموب

 لحا UE ید یعاب نودم هکرولوا دافتسم ید ندنسهوا

 ند یادا كدهنامز نالف هدک دا غارف ءافو هاد هلبا مولعم

 لوا نودم هدمم بود نوسلوا بلقنم هناب حس 2

 .رولم هلا ین اب بودنا ند یادا لاح هسا ضەدا هدأت كد هام

 عاب هلتهح ٠ كکیدسعا ند یادا ردف هاو لا در

 ىلع ] نمهدنا ترا ندکمرو ود رولوا شنوا کلم رول دم

 )% ءافولا عف یدنفا
 — ق سم

۳ 1 
 / ) هم> ال «

 و ۱ 1 3

e۹ ردراد هنط و رمش ںععا ثناق ولاب  

 ك رلادبع ) 0 شیما وا 3و تانام نالا ص "ءافو

 [ ۰ ءافولاق
۳۹ ٍ 



 ۱۱۷ ماکحالا ةلحم حرمش

 [ ین هلبا در ] همیاب [ ییم یخد یرتشم یک ییدایهدا
 ن رشعاا تالاف دنه ۱ 0 ۰ رولسهدا داد نا 1 ندریشم ما ۱

 ( ءاذولا مس لئاسم ىف ماکحالا لمتشمو ع ويلا نم
 دو یساصعا فم وا نییعت نوجا اق ولاب 6 ی>

 یم 3 علا هس هلا شماملوا لس 3 تا رونه هدیودنا ح

 E ی رام E كما دا ویا مو ماس هب یر شم

 داد رسا یم نر | در 13 اما . ردر وبج هدر ییسمو هلو

 ۲۰ اف الا و یورهاو ءاف ولا حیف ماکحالا یی 1 سم هددا

 توشهلوا كلام یرتبشم هلام الماس ,هافو ۲
 . ردلکد مزال دقع کنوح ۰ ردراو یراخسف قح هدکنسنکیا

 نئابو كەسلا نرو ا یعسم نک توون یرنشم اا

 اک اب مکلکما در اکس یعیبم كهسا ردیا ادا تقون اک, یعیم
 یخد عیاب بود مدلا نوتاص هشورغ ردق وش هرزوا حام اض

 یبمم هسا ردنادر اکس یتسم نم تقون میاب ابو هساص هلهجولوا
 8 هش و ع ردو وس هرزوا كعلقع اص اکب ابو كکلکعا و اکب ۱

 ۰ رولوا ودم اف و 3 هبس د ۳ ید عاب بود مدناص

 هنفح هلوا ءافو كعس یرلکحهدا دقع ارخّوم نفرط مک

 هرکص ندنراقدردشلرارق هدنراس یب ندنرلکدتا قابقآ
 2 راو ساا | نی كرها حرصا یغدلوا ءاف و هدساح ر

 ردا ققحت ییدلدا انتا هرزوا قافتاو هعضاوم رک | روک ذم
۰ 72 4 ۰ 

 رولوا مزالو حس لاو ۲۰ ع ولا هب ز> ] رولوا ءاف و هسا

 2 ع ويلا نم ماارلاش ه زار ]



NNماكا ررد  

 هب ام ع ےس یبمو [ خسف یہ | رو دم ام رع هسزما

 قد یادا ارز(. عوسلاف هبربخ ] [ ۰ راژولسهدبا ] لاخدا
 . ردمدقم هرزوا تبصو

 ااو هرزوا يلو تراها ارش

 حقت ] ردق و یہ > كننزاحا رو هدنروص ینلدلوا نود

 كلام هئرو ههکرت نالوا نود قرفتسم )0 ع ویلا

 فرصت ید هلهجور یکع هه اب Cz f یک ینج هیمهلوا

 ۱ . ردنسهقط و تاک ا قم 3 یهکرت رو نم بوت مو دنا

 ۲ روک ذم كرو قرهیلوا یرلنذ|كنامرغ اب ک اح هلع ءاتب
 ,رارواسهددا ضق امغهسا رلراتاص بویلوادفا یراغاص ی کرت

 ا ا دتا حی هلیسام رکد کاح ینهکرت ر ماا

 قا هب هدام « 6۸ ° مه دا ضع

 صحیح حج جح حج حج حج جای

 < سداس لصف #
 لصف حلا كلاس باب ی

 1 [ ۰ رد ] یواح ینهدام و تولوا | هدنفح اق ولا مدت

 €4 دام ۳۹۲
هل یرشم | ۳ هدافو عج ]

 8 اه 4ا در ] امام 



 ۱۱۲۵ ماكحالا ل ح رش
EE ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 

 رذبا [ دادرتسا ] ندرتشم [ یهاخ هلا خسف یس ] هرو

 ٠ ٠ عویلاق حیقت | [ ۰ رارولیهدبا ] لاخدا هناریم

 ندناشوا ثراو هودنک كنالوا ضینح ها توم ضرر

 . رددلب و ید یمکح تا E لامر

 هرزوا قلوا رم e ا یتح

 يبا توم ښ س هرکس ندفدلا نوا لر لا یعاق و
 تدما محم یرو دم حس و طاقسا یرابخ هدعا هدهسال هتسخ

 تاباح یدو هسا وا مزال رود دم ع هلکعا روض رابخ

 یورشا ] رولوا ریتعم ندا هلهح و ه | دام هلغن وا وز

 1 هدام ۹ ۵ #
 ا

HE۳  
:9 

i OK 
 نص ۰

 هنسهکرت عو یرادقم ینی [ نود قرغتسم یسهکرت ]
  مدنتومضیم هسمک نالوا ] هداز اهد ندر یدایو یوابتم

 شحاف ناغ ین[ ها ناصق 7 قوح زا ند نم یاب

 ۲ هدیوتاص ] هنابلوا ثراو هبودنک ین هینجا هلا رپسپ ناکا

 رم هل رک یرلثراو هدنر وص ییلدلوا تود | ندسضم لوا

 نیک عید« یراشاد فە لوا رازوسلوا لر راثوسلوا

 یوفک ] [ رارریدتیا لاک ١ هبیرتشم ] ینساج زکد یی [ یاثم
 لاک ا | هناثم کش ىلا لوا یرشم [ و ] ۰ ضار ٣لا عسش

y۲ 



FERESماک.حا ررد ۱  

 یر ا دارا: ابلوا زي رل ەسملوا زمحم یرلرگبد 2 ی یا

 ۱ . رارولسهریدتا لاک | یرادتم

 هبرو ها ا لاک ۱7 لاصق رو یرتتشم ل

 اور «یرتشم یم یادلوا شلا كنسراثرومو [ خ-ف یس

 [ یوفک ] [۰ رولیهدبا ] دادرتسا یی
 اب ناف رم رف شو ووت :تلم الثما]

 ناموا ا یراو ینسهناخ لوا ندننوم ضر ضاع نابلوا كلام
 ی
 ندکدسا ماسا و حس هشوغ زو شل كم ۲ ههنمکر و

 ضر لوا 0 رولوا ریتعمو حب عم و هسلوا توف

 ا ي عج و كس ] .ES لوا یههاخ رود دم

 e ا شعا تاج هسلوا توف در ندکدتا

 مزالو [ ریتعمو حج حد لغ وا کی ام هلام تل شوره

 رک او .نمهدبا خسف یسوب ] ین [ هئرو ] كنافوتم [ بولوا ]
 2 ماسلو عب مس هش ورع رویش e صم

 1 یاق ییا كلام ثا شورغ كس ییدلوا ش تانام هسلوا

 3 یعسم نک ی ۲ هتم نال كلعسم 3 هب ی راشم هرو هلغلوا

 ٠ صقا یرتشم هدنرلکدتبا فیلکت ود تیا غالبا ] هشورغ كم
 7 هم ا ا هش و ع كس هد PE یش وع روش نالوا

 ِ خسف ] روک ذم یس [ هثرو ] كنافوتم [ سیا ] ردبا غالبا
 [٠ هسا نمرو ] یشورض زویشپ نالوا صفا [ رک او . نەدا:



 ۳ ماکح الا ل حرش ۱ مر هر
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 3 ٤  ۳۹هدام ۳۹

 .ثراو هودنک هدنافو نح ضب نکا هاو

 روت رب ] نرتترا تاع یب[ کک
 یف یوفک ] [ ۰ رولوا ربتعمو حح ] هدلاحیه عیوب [ هسآاص

 )° ضیا راعس

 رل هد زيت وط یروک دم ع یرلتراو هنافو دعا هلتهجو

 . قاب هب دام « ۳۷۵ «

 ماتو عب هلا ناصقن ندنلنم نم یی تاباح |

 [ هناباحم لام ثلث ] كبافوتم [ هسلوا توق هرکص ندکدتسب
 حس هد رده ,ییادل وا هدعاسم ] هرادقم نالبدبا تابام ینم

 هروو [ ربتعم ] ندلام تاث هرو دم تایاسحم | و 2 ۲

 [ ۰ عوسلاف حیقت ] [ ۰ رولوا ] مزال ید هدنقح
 عر هکنوج . ردلکد یزارتحا یریبت ملستو هدارو

 تولوا ریتعمو جم هجنروک ذم مس هل وا : تن وق هرکصندکدسا ۱

 . قاب ههدام « ۲۹۲ » ۰ رداکد تح عنام یسهافلوا ماست

 هله [ هدنروص یشدنوا هدعاسم هن اباخم ىلام ثلثو |

 هدلاح یراکدمرو تزاحا بولوا فوقوم هنئزاحا كنهرو

 یرتشم ] یندلوا دعاسم كلام ثا ین [ یناصه رادقم |

 [ ۰ رولوا روم هلاک
 رع یعس نالو تاباحم نا یسضعا كت هر و



 را ی ی ۱۱
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 و تحاح هدارو هدسلوا همفد هس اه رعت كتوم ضر

 ا ارو ا ن ھوا کک هدهدام ۱۵۹۵ هکما

 . یدا رولوا

 ضصر ارز . یدلشد هشا تافو ندض رم لوا

 هدودنا تفاقا تک ندر لوا ه رکصادقدناص هتنرا و ییلام

 هیدسنه ) رولوا مزالو حیی روک ذم ع هسلوا توف هدمب

 بس كضبیم ارز ( ۰ عوسلانم رشع یاثلا بابلاق

 «۱65۷» ۰ یدلبا قشم یبدلوا توم ضر كل هتسخ هایسعا

 . قاب ههدام

 . ردلکد نوجا زارنحا ندارش ی رعت ةن اڪ و هدر

 نزسقملوا تاباح یل هلماثم هدنن وم ضم ضیرم ار

 ها ارتشا لامر ندتراو هلبا £ هداز ندنثم ست ا

 اما < رولوا فوقوم هنتزاحا كنهترو رکید هروک همظعا ماما

 ض» طقف . رولوا حح هدقدناص هلیلتم نک هروک هتنماما

 واو ضر ابا توم نحیم .ندهبهقف بتک
 ا لکلادنع هسشا اطعا یو ارتشا لام ر هددوهش هنساعم

 حس هد ربع لال هللا مهر نماما هدمهو مظعا ماما م

 یریعت هسلاص هدارو هروک اکو هلغلوا شعلو ررحم ینیدلوا

 ( ع ویبلاق

 ٍ حقو ةاباخاو نیلا یو رها 1 رولوا نوجا رارنحا ندارش
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 ۱۲۲ ۱ .٠ ماکحالاهلم ح رش

 دفان هسا رنرو رولوا دفان هسا رزرو تزاحا ۵ وری

 لطاو خسشنم یعل ( ۰ ةاباحم او نغلاو یورها ۱ ۲ ا

 . رولوا

 زال یوا هرکص ندنتافو كضب ۰ تزاحا هدهداموب

 نالوعوفو لوا ندننافو كضب  هلغلوا نوا ناس یحهلک

 ضر ضیرم رب الثم یی . یدلشالکا یتیدملوا یمکح كتزاحا
 ىلعوأ یا کند هدق دناص لام ر هنر ندناعوا چ وا و

 تراخا رلهسرو تزاعا هو کا
 و ندکدا تافو ضبم هلغمالوا کج كەرود دم

 قح ارز .راردا خف هسیا رارلیدو . رارولوا رحم هسرارلبد

 هسقوت . رولوا تبا هرکص ندننافو كبره تزاجاا خف

 ۱ . لکد لوا نکا

 نالوا ثراو هبودنک هدننافو ناح ما ندنسهرو هدارو

 ید ندنسهدام ۱۵۹۵ هلا هنا هدام مک هت ر

 . رولوا ناتسم

 مس هسنجوز ین نم كالم هدوم ضرع نیداق رب الثم ۱

ASمس یسەلرو راس كنمداق لوا هسلوا توف  

 . رارولسهدیا لاخدا هناربم بوم وط یرو 1۳

 اب لم 71 نیماما بولوا یم هنهدم معا ماما هدو

 بهاذ هنغدلوا زااح یعم هنئراو كتضبم هلا تمیق فعض

 . رد راشنوا



 ۱۱ ۰ ماکح الا لإ حرش

 عناصلا اما امینم دحاول رايخال هلا فسو یا نعو مرصلا

 ملاصلاب ارارضا هلرابلا تابثای نالف عنصتسلا اماو انركذ املف

 نود راجا عنصتسسمال نا حیحصلاو هربغ هف بغربال اعرف

 ٠« یماعیاب عناصلاو هرب ملام یرتشلا هال عناصلا

 هتافو كمنصتسم یک ینیدلوا لطاب عانصتسا هابتافو كعناص

 هاغه و ییماشمهب هراحاتاعانصتساا ریز ۰ رولوا لطاب عانصتساید

 یخو عانصتسا یک ینیدلوا لطاب هراحا هلیتافو كندقاع دحا
 2 ااا اع یزو یار ۲ رووا ناب

 , چ جم

 4 سءاخ لصف ل

 لصف ی كعناس باب یعا

 .یددام ج وا تولوا [ هدناس یاکحا ا مس ]

 [ ۰ رد | یواح

 < .دا. ۳۹۳
 یش رب هنسیر ندنسهنرو نکیا هدننوم ضرع ضیمرب ]

 هل. نیک دل رک هسا تافو ندضص لوا هدع) و [ هسلاص

 . نوستاص هناصقناب ههدایز تاق کیا ندناثم نت كركو نوسلاص

 ۱ او یا رم نولوا يووم هتنزاسا هلراتراو شید ]



ENS ۱۹ماكا رردت  

 هعنصتتسمار رز ۰ یدلمد صدا ع وجر E حص تم

 یسبرغ كعنصتسم کنوح .ردرارضا یماب كعا تا ا یلرخم
 . قاب ههدام « ۲۰۰ ۰ ردامتم كماعا تبغر هعونصم

 هسزالواقفاوم هشرعآ ] و فیصوت [ رک | عونصم طقف ]

 عنصتسم و .ردادر هسرلبدوردنا لوفهسرابد [ . رد حت

 . مەديا در قترا هرکدندقدلوا یضار هدوروک

 زدشل رس و ؟ کودا « تور رابخ » رابخو هدهبهتف

 قفا ومه ولطم عونص» هح)وا تور رابخرول دم رابخ 3

 قهدهلم هدااع وش هوا راکرد ینج هنلوا در 0 ی

 . زامهلوا یزارنحا یربعت ه-زام لوا قفاوم هن واعم

 كر ندنفرط هدناور ر ندفسو ل

 ید هدلاحوشو دلفلوا اا نا ی

 هاح هکرولکمزال قلوا فصو راخ دوحا تع را ا اک

 یتکیدلبا راتخا لوق فیو یا ماما هددلتسمو هداط ص۱ 2

 یشملیا لوس یاورو ندهبا راقم ماما لب

 یاهارذارابطاهلو » ردوشیسهرابعنیع كشعايز .ردینم هنشدلوا

 اسلا فالح هر لام ازرمشا هب ال 2 وصلا ار ادا کا مگ تبار

 هرمغ هاسطعا هلع هدر اک هنال هف رانا تا ی ةنافال هال

 هفت یتحاهش سف ههذلا ف ند هف تا ناعم رمع €

 ۶د هب ال عیاصال رادخالو راض حالا نع هب ال خسفل | دف اده و

 عطش ررضلا هقحاب هال اضیا رایا هلهنا هفینح ینا نعومریاام
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 4 هدام ۳۹۱ ۷

 ۲۰ ردلکد مزال كمرو ها يك ] هعناص [ هدعانمتسا ]

 ط.رمُس هلا نیشب هدماس هرزوا یییدلوا ناس هدهدام ۳۸۷ ی

 ]۲ ه دا ز ی نع ] ردلکد ط ارش ورا ها کیو

 5 ی ی و e هل € نسل عدد دا هل-> و ۳ وا می هان هک ریخب حجم 1

 هخا هدعانهتساو . رولوا حح ید هلا هلا ىلج وم اضع

 راح یلوا هدابز اهدای ا یا سا هدرا یی دل وا لح وم

 هماسهلع ءانو ا ید یساوا لقا ند ار ولاثم دوت

 ( ۰ ماخادبعو ررغ ررد ] ردسبقم رغ

 4 ددا. ۳ 3 ٩۲

 [ 2 رد ] دل ت بولوا عین ماتم
 . [ نفرط هرکص ندقدلوا دقمنم عانصتسا ] هلع ءاشب

 5 ی داهل و ید ی مک هتن [ ۰ سم هب ود ندقا را زاب 1 رس راضرب

«WV ۵ (۰۰ رول وا راحا هلاما یعوئصم ۱ یح ۰ قاب هب هدام  

 . ضدنا عوجر ندیما ید ماصتسمو

ND ۰ ردوو تور زابخ نوجا عباب ناناص لام E 

 ۰ قاب هر هداه
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NOUS CEEOL 

  ۱ا حا س  Eتوت وا نام ت۰ هدیش نالوا

 عانصتسا ر هشامآ هساا ر ول وا هدابرات یاو 2 نالوا ناس

SE ندا وا د رەد مکح واو رولوا م هروک همظعا ماما و 

 رولوا .

 .هدماس یل تدم هدراش ناموا لماءتم یعانصسا و

 محو 3 رولوا عام 4سا | رونلوا ناس لج نالوا رمتع+

 ۰ ردو به هد هان ورە

 راه وا ناس تدم هدنش نالوا لمایبم ایم ۵

 اما بولوا عانصتا هروک هنغیدلشالکا ندنرهاظ كنم ها

 هن دل-الک | ندنرلنام كنعازو یقتام نالوا روک 3م هدالاب

۰۰ ۶  ~~ ۰ 

 ۰ رولوا درسا لور ا عاصسا ا رظن

 6 ددام ۳۵۰

 عونو سجو [ قفاوم هولطم كعونصء هدعانهتتا ]

 عفت ی تلاهج نالوا عارت یدابو [ راکشا یردقو فصوو ]

 نالوا یراح ییءامت عانصتساو[ییارماو فیصوت هلهح و قح هلوا]
 میم ع ونصم ارز ۰ سلاف راتدر ] [ .ردمزال] قلوا هدیش

 [مکطادیع) ردم زال یم ولعم ثع,.۰ هحینمکح هدام ۰ تولوا

 ۰ قاب هب هدام ۰۳۰



 اکا ررد زر یاب یا

 زوم دنلبحف لا طاارش بو لجالا هد طش اذاالا ساقلا ۱

 حا یل رطا

 ا لس وهف هیف لماعتال اف برض ناو عانصتسا وهف لمان

 یبتا لالا ع لماعت هف اف لجالا لمحو اعانصتسا هلعج

 هح یا ۷ 7 اده و ES راص عنصتساا لحا اذا یا زلا لاو

 و مت لجدار كك نا لاو و رجلا لاق و یہا

 ب رض ناو عادعتسا وهف لماعت هف اف لحالا برض اذا الاقو

 تاشاک هف لماعتال ف عانصتسالا نال س وهف هيف لماعتال اف

 اف اماو زاوحال ابر 2 لا ىلع هلح نیعتف اعاحا زوجحمال ءوحو

 عانصتسالا طفل ن هک ی نیهحولا لمتحف هوم و فک لما ما هو

 لاحعتسالا ىلع لح الا لمحو ییوا امضف هظفامناکف هءف هقیقح

 ل لییحعتلل نوک لمتخ لمتح هال

 ىنا هیاع لمتحلا لمحف هبف مکح عانصتسالا ظفلو لاهمتسالل

 دقو لاف الجا نوکینا حلصیام لجالاب دارملامث اضیا لاقو

 هف ی رج نا عانصتسا وهف حاصل ۾ نا و لف نم هردف اش

 « ۰ یهنا دساففالاو لماعتلا

 . ردراو E نشا هدو هصاراخ

 نار تدم الصا هدیسش نالوا لماعتم یعانصتسا س |

 . رولوا عانصتسا اجالاب هسیا زالوا

 رب تدم نالوا ناب هد ش نالوا لماعتم یعانصتسا ۲

 ٠ اک غلاب هلجا نالوا تم هدماس یک قلوا لقا ندا
 8 . رولوا عانصتسا قافالاب هنب



  aو ِ ۵ ۱۱ ۱

 E a e س ا ا نام ِ ۱ ی هر

 اع لی ملا لمتح هنال » . رولک مزال كندا تاعام

 امآو ا نج و هنسلاو تاتکلاب ات

 6 رم لم ۳ 4 ام صوصخو لماعتلاف عاتصتسالا

 لماعتم و ع دصتسا دم یعل 3 یراح مااا اما |

 رووا نام | E ETE هحو ى ضت ۱ گراف هد راش ن .. وا ۱

 5 Sa ۳/۸۹۹ ۰ ا بولوا ۸ | عاج الادنع ۰ دقعو ۱ ا

 . قار هب هدام »۳د ۰ رد ر عم اا نالوا Sl اح رئو

 ها ذا وا رم و عانصتسا هحیل وا E عانصتسا ارز

 كمان هرزوا كمروت نوک روا اب خراب بویلوا لاهمتسالا

 . زااوا لس عامحااب هل ا رولوا لاحعتسالا هح و ىلع نو ی

 یتا E هرزوا کک وا ۲۳۳/۸۷ ۱ رد

 ق هدنه ] زالوا 2 نوا یک. لحا تولوا ناب ی

 ۰ ( ۰ ع ولا نم ی عساتلا

 ندنابف عانصتسا هن هلا زاع وا ناس تدم رگ وا

 ندنایق عانصتسا هن هسیا زاموا ناس تدم هدرابش ناموا

 ۸ ام لحاالب عانصتسالا حصب ال و هح رو تاما ی لاق» .ر ءاوا

 لنصا ىلع ىف لماستلا هف رگ دا زر مارد هدنع نم



 ماک.لا ررد ۱۲۱ ء
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e »ق ردل وا ی مهر اه »۱ مکه ۰ قاب هبو را« 0  

 e EA 1 ۳ 1 ا
 باند نم نونالئلاو یداحا تانلا كف هبه 1 برو ع رمهل

 ] ةراح الا

 , ردلکد كا هو وت ردنع نالوا دع او

 ی رع دوخاب وک عاصتسالادقع لف عاص هله ول

 که یتواب ال یلدا كەر

 ( رر رع ررد ] رولوا حی ها

 4 دا٢ ۳۸۹ و

 ا EREY و دیداع و چ رع ی“! ۱ لماعتم مک ما 1

 و لحا ت [قالطاایع هدرا نالوا ی راح عادصتسا

 |. رمالاعقم| «هافتفم ىلع ظفحبف هيف هیقح ظفللانال »

 a تولوا دتقعنم هرز وا قوا عانصت ءا «د2۶ و ینعل

 تاعا ص هماس طلارش هدنو هاتهح ینحهدوا دقعنم قرهلوا لس

 نا هد ری نالوا لماعتم یعانصتساو ردو مزال ا

 (.رح) رواوا له هلاحعتسا لجا ناسو هسا رونلوا نام

 هدرلءث والثم یناوا لوم ندندعم راسو رفایو یناق قانا

 هيرا ددم كنللامت هللاامهحر نیماما هرقفو . ردزاح عانصتسا

 نالوا لماع-میعانصت- اهر ۽ هب یلاعت هللا هح رمظعاماما .ر دانم

 ۳ ی

  oeاس ۳7

Sa aE AR PELشو کو 1  

e۳۳  

a Fed GS LEr 1 

TET HTN 9 



 هه او داکح الااحم ” ر

tte 

 1 هدام ۸ 7

 [ هل وش هشورغ دوش اکب هن ر ندمنانص لها تک و 1

 بود باب ] یاف ایا تفجر رانم یا ین ا وو
 ۲ ۰ رولوا دقمم عس اعانصتسا هسا لوق یخدوا

 عو نالف كررت وک یغایا هیجشواپ یرتشم الثم ]
 هشورغ ردفوش ] هرزوا قلوا ندنس ناتو [ ندناتح

 ارم دوخاب هشا لوو یخدوا بود با شوا تفجر کی

 [كردباناس ینسهمزال فاصوا] راس [ و یضعو لوط هزوم

 دوخاب قباقرب ] هرزوا قلوا ندزوهام هراس مزاولو تن

 دقعو [ هسا قل را زاب ] هدناب اقم ناعم م [ هرزوا قعا ت

 [ ۰ رولوا دقعنم ] هرزوا قلوا [ عانصتسا ]

 ناس یسهمزال فاصوا راسو یخو لوط كلذک ]

 یش راف ر هرزوا قلوا هشورع ردفوش یر سه قرەلوا

[alوش ] هرزوا قلوا ندحهه راف هراس تام زاولو روم  

 دقع و [ هسالوا قلرازاب هرزوا قعا كقت نهی رک

 عساتلا باللا ف هبدنه ] [ . رولوا دقعنم ] قرلوا [ عانصتسا ]

 ( ۰ ع ویللانم رمثع
 نیعو لمع هدعانصت-ا هاهحو یسدننلوا تراشا ید هدالا

 نع هلع ءا بولوا طرش قوا ندعناص ةد فا ئا

 ر ولوا ه زاحا توشوا عانصتسا £2 4ےہ رولوا لدو صا سم



 کا ررد ۲

SNEا هبه 4 لا 2۳ یہ تم قال 1  

 سلا تر هدر وضو ۰. زولوا نقلوا لاتا لس هسنا ار۱ ندنا

 لسم ا سار ها شما ارا اب هبه یسک كف سم

 ا شا را اهنه )یه ر کا او . ردبا دادرتسا ندهلا

 [ بدنه ] رايا دادرتسا یتسضم
Nام تام ر نفرط هدقدلوا هلاقا ج  

 وا لسم لابر . رونلوا رظن هدنرکدخا فالتخا

 هدب ودنا ضب ردكہلا 4 زوس هسا شماعا ضق

 لحاف هب ده ] رولوا یراح a ِِ هسلا دوج وم هدد

 1 ( ۰ رو زلا

۰ ۱ 5 

 ٭ میاد لصف و
 1 0 و وو كەل اس بار یا

 . رد | یواح یهدام شا بولوا [ هدننام عانصتسا ۱

 ٠ نالواساه هلتهح یییدلوا ترابع ندمودعم حس عانصتسا

 تبا یتیعورتم هللا تما عاجاو تنس هدهسا زاوج مدع

 ا وا

 ِ عانصتسسا یربنم هللا مناخ مالسلاو ءالصلا هيلع ماقعلاع ین

 ۰ ردشم روم



 ۳۹۹3 ماکحالا لج حرم

 کلام ناز نو و نا 4 ا و

 انع یا ها لسم هسیا ندرایش نالوا نیعتم ها نیو ماقا

 هدردق شدلوا تالاتهو . رولک مزال یسعا در هملسلابر

 رولک مزالیسعا در ىمى هسا ندنامقو ینلثم هسا ندنالث+

 | ۰ عوسلانم سماعا لصفلاق رشع نمانلا بالا هیدنه )

 ما هل ر 2 ۱۱ ندرلبش نام وا نعتم هللا نعت لام ترا اما

 ردنادر لم كا لا لسم نوسلوا كلابه و نوسلوا

 - یادنوا طرش ینا فا هدنح كملس هلاا هتشاآ

 لاقا یعند هلک اله فلام سار ماستا لقو هلاقالا دعب وللثم

 رولک مزال یتمق ی هدضق مو كلام ساز کک . زانوا لطاب

 لاو مع اا هدناهو ا ر
  دک دا ضن یہف و ابر مک هتن ] ع ويلا نم سماح ا

 .رولوا ح کک هب هسال وا 1 نکا دوحوم هدد رونه 5

 رونک مزالیسعادر هلا ملسم ینیع كف ماسم كماسلا برو

 هدلاحیه هسنل وا هلاقا ماس هدننیعم ضل كف ماسمو ( هبدنه ]

 هلاقاءدب و را N واح لق هر وک ذم هلاقا طقف .رولوازتاح

 ناک روک . دم طرش رل هسا طرش ییحعت هدیقاب ءزج نامه وا

 لحاف هداه ) رولوا حب هن هلاقا بولوا هدنمکح نکی

 رو دا
 كلام سار هدنساش هرزوا تم كماس هلاقا - ۴

 [ بدنه ] ردلکد طرش ی هدهلافا ساحم
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 هماقا ا هد.ساکیا 2 رووا لوو هسا ردا هماقا هن ےک

N E RS ۱و  N CS SLE E EEنیت او هسلا ردن  aی ی  

 ااف یورقا ] ردکملا سم نیعلاعم زوس هسیا نمهدا هلان

 ۱ [ ۰ هدنهو

 بودا رور هدمه هدنرادقم تالحا مه فالتخا س ۷

 روس هدر وص و ۰ ودکملصل بز روس هدب را دم هساهدنگن دا

 ام هسلا ردا هم اقا هاب | یعل ناف رطو : ردکهلا لسم
۱ ۱ 

 و حساس

 « یا تخم »

 ع ۶ اا

 ۰ ردراد 2 هاتف هلاقا

 5 3 اس "دااوا ندعلوا ضد رونه 22 ی هق لسم س ۳۳
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۴ 

3 
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 لولح لبق لرک (۰ ةلقالایف راح در  رولوا حب هسنلوا
 و لر دم ككو نوسلوا هلاقا لخالا

 ۰ نوسلوا شمل وا كال درک و نوسلوا عاق كرك هدندب هلا لسم ۱

 ا ناصت ى نيا كو نوسلوا نبع كرك لام سارو
 هلف هقیقح اسد ناک ناو هف لسلا الو. ن لوا یسنالقا

 [ .هدنه ] «هضق لق هلادتسالا زوحال یتح نملا مکح



 EE ماکحالا ةا حرش

 ویک رب کس ن یم
 . ةصالا نع مسلافیورقنا ] ردباملوا کیالفاال هاعرهطابتحا

 یر نده لا 1 هر ابر ید ندنس دقاعتم س ۸

 ینسلوا فصتم هللا فصور یک قلوا دیحاب یدر كف نم

 فالتخا ود كدعا طرش یشر چسه ی ۳ ود كدا طرش

 نیما حک روس هسا صدا هما هماقا یس ر چک هدنراکدتا

 لوق هسا ردنا ها هماقا یسغف سه ۰ ردکنودبا اعدا ی

 حج ر ىدە كملسلابرهبیاراردلا ةه هماقاهدسنکیا توو

 ] : ساق راتشدرو راتخحرد ] روا وا

 هماقا هن یساغق یه رلهشا فالتخا هدلحا لصا - ٩

 هماقا هني هدیسکیاو رونلوا مکح هلیجومو لوق هسا ردنا

 چیه . رووا حجر یمه كنهدنا اعدا ىلجا هسلا رل ردنا

 و کا ندا اعدا یلجا هسا نم هدا هن هماقا یس)ر

 رولوا كلا زوس هدا لسلا بر کو یک اا كا زوم

 ع ویلا نم جب !ارلا لصفلاق رشع نائلا تاللا ق هبدنه )

 تالحا الم یا رار هلا قاشا هدلحا نفر ط بم ۷۰۵

 هدنلواحو رور ثاحا طقف هدودا قاشا هنغیدلوا یا رب

 یار زکلا مدقم یا ر یملس للاب ر ی رل هسا شفالاتخحا

 ود یدّتسا روص لحا نیک دف هامح کتا دع هلا لحا-

 زمکیدتا ارحایب زونه یدقع هد سل دا یا رب لجا ها و

 هدنراک دا فالتخا ود یدا رور لجا روک ذ» هلت مج
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 ماا ابرو ندفدل وا ماس E ا و .روتلوا لوف هسا

 هن هماقا هرکصندکدتبا ماست هبیلاماسم ینوتلا نوا روک ذم

 یدر چیه ٠ رول وا حج رپ یمن كماساا بر هدنراکدتا

 تماسبرو رووا یراح فلاح هسا ضدنا هن هماقا

 1 کدو هتسا زدا ل (EEE ۳ هدیه

 ا كنسکنا هاا رار دا نع یک ا یساوعد

 یسلر چیه هدروصو . ر ول وا خف اط تایر

 0 هللدنما ردا قیدصت اهدحا هسبا رعا اط یخسفا

 نمانلا بالا هدنهو لوالا لصفلاق هصالخ ) رولوا كرت

 ( ٠ ع ویلانم عبارلا لصفلاق رشع

 هدتعارذ رادقماب هدنفصو ا ءدنردق كف سم -- ۵

 هدقدلوا فالتخا هدنعارذ ا فصوا سنج كلام سار دوخاب

 ورا فوق: ربک الا هدنسنجكپف اسم کح یهدنوب

 هسا رازدنا هماقا هن هند هد ولوا هدلام خار یرافالتخ۲

 [ .مسلایف زیجولانع یورشا ] رونلوا مكح هلیسهنب كلا لسم
 ا 2 هابط رش یس واوا الاثم كف م ا

 مت هک دتسا مر و هماسلابر یف مت هلا س هروصا دق ۰

 فالتخا ود و اد الا توو ود ردیسوا هو مو هلا

 یتسهمانتامولعم هدنااوا یی ندتعص لهایآ کاح هدنراکدتا
 چ و تو ۳ ی وب . ردا هبارا e نانلو

 . ردیارابجا هلوق ینا یماسلا بر ؟اح هسیا رارید ردولا هی
 یخ ی یر UE BOTY فعلا ندا
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 0 برو هدلام هلا 0 ضقلا لو س ۳

 هاهح ور یک هماوتو هجا هو کرو لادن ساو 2 هدف

1 

 . ضەدا فرە

 هستاص ههلا سم ضقلالق یہف سم دملا تر الم

 نوا لا هدایز ندا رکو نواس ها ل
 سلاف راتح در ) زالوا شنوا "هل وا عمو و . زالوا حح

 ( ۰ عوسلانمسماا لصفلافرمشع نماثلابابلاق هدنهو

eerتم نخ  

 و

 ( ردزاح ینحبم کیا )

 4 لوا حب «

 . ردراد هفلاحو هنافالتخا نالوا هدنس هبلا سس ا لسلابر

 هر یا هسا وا قالحا هادا كو زود بن ۱ ء

 ماس نوجا یادغ هلک یللا فو ثالرو ددع نوا مساپر

 نوجا هب زا هک یالا یر ولا لوا هبلا ملسمو ود مدنشم رو

 ردا هس هماقا یسانف سه هدن راکدتا یا2>ا ود لديشمرو ماس



ekماک لا ررد  

 ۱۱۶ هسلایم لوالا لصفلاق مقع ناتا تالاق هیدته ]
 هه اک او ارا ندهف ۳ ملا ملسم ملسلا بر - ۸

 سار یماسلا بز هلا ماسم اما وا شغلوا هلاقا ماس هست
 ماس هسشا لوق ف ر ک ماسلا بر هده شا ١ ندلام

 ثااسلا لصفلاق رشع نماشا تالاف هدنج زر زانوا لطاب

 ۰ ع ویلا ك سماخاو

 دست یلام سار هدماس دقع ساج مس را

 حک هسا ضفو لود یهداز هدساح لوا ید هللا 2

 ٤ لای راتشدر) زالوا ج الاو . رولوا مزال هدازو

ESرولس هدا طح ىنسضعل كلام سار هللا  

 . ردزاح طح هدهساکد راح هداز هدهف لسمو

 هملساا تر هدب و دنا راصحاو هم یعسم هلا ِ 2

 . رولوا داع هلا لس یراسخ هسلوا فلت ندا ماست زونه

 هماسلا بر ىاثم كنآ هيلا سم بویلوا خسفتم بس دقعو
 ۱ . ردروح کمرو

 راح كا هلاوح هسرزوا رخآ صخش یهف اسم س ۲

 . قاب هدام ۵۰ » . رولوا یر هلا لس هدلاحوت بولوا

 تولوا راح ا تلافک كنسمکر هه 2 تالذک

 و ندملا ید هبسا رماد لس بلا تر ورد وا

 »4€« ]> ع ویلا نم رشعنماتلا بالای هب ده ] زدنا هل اطم

 # ۱ . قاب هدام



 تنش وار ی در > اینه هو چ باز نم رس
 یيع# 7

 9:۶ 2 ماکحالا ع حرش 1

 راتګ در 1 ر ولک مزال یمعا در هملسل ابر یه ر هرلا سم هغو ا

 Ê لاف

 مس هسا رو وا ط رش رایخ نوا یبکیا او ی ندنف رط

 ع ۹ ۱ 3 9 4

 سار توللوا ماس هلا 2 كام سار هک رکم ۰ ر ول وا لطا

 دفع ساع مد اب یاد و د وح وم هدیدن كلا زر لام

 كملس هدلاحوا . هللدا طاقسا طرش رابخ قارتفالا لمف ند ءاس

 ۹ قاب هب هدام 4 ۲۶ ) 2 راتعدر 1 زاک للخ یک

 طاقسا طرش راخ :رکص ندقدلوا لالو لام 1 9
 ] رات در 1 زال وا حس مج هل هس وا

 ندقدلو بعم بودا ضف یہ مت ماسلا بز بس 2

 و تبع هسل وا ا اھد بع ر ید نکا هدي دب ه رب ت

 ها ىلع تكا درک و نوسا وا و ها هب ایم 2 هلرک

 ورک ف ماسم هس رب د تولوا رم هرلا مس نانو لصاحب

 3 ۰ زالا ورک هسرابذو 7 دا تد وع ماس هدر وص و بولا

 لوالا لصفلا هصالخ ] زك مزال ىش ر ههلا ماسم هدنروص

 [ ۰ عیاں
 امق تس ال هب ال » ۰ ردفو تور را. 0 ماسم رم

 هنح رش هدام VoD) [ ۰ ماسلا ی رات در ۱ ) 4« ذلاق اسد €

 ظو رم ا وش : هل وا طورمشاا فال ىع 4 حر e قاب

 رول وا رابحا هلا ماس هراصحا یہف ما سم هرز وا ی دالوا
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 هدساح لوا هدب هدة وا ط تار 3 ندزماعاط ندساح

 یخار .AA الام سار هرلا ا ه د هفیا 77 تسس ۷

 لاخ EE ت و تزاحا قحتم د وحاب هسا وا

 نمضل : 3 تر ا 2 قحا سم هدر وص ف 2>عسا و : رد

 ن e !یفراتدر) رردسا

 یسر E aS ساز هدس ییلدن | وا ۳ لوح تن پت

 ۳ روا یر ام ساراتو هسلوا لفك

 لاحا و لیفک دوخابو لس ۱۱ بر هدسلم لواو . رولوا ج ہک

 . رولوا حر مس ها راردپا مات ها سم لام شا هل
 e ا ناف » روو لطاب او هلاوحو تلاقک الاو

 هماع لاتشاو لیفکلا ناکراو دقعلا لطب ضیقلا لق ها اس أا

 دقاعحلا ناك اذا هلع لاتحلاو ليفكلا قارتفا اهضبالو سالا ىف

 f ع وبلانم غ نمالا بالای هب دنه ] « ا نا

 ا ندملسلا بر هبلا م هدنباقم لام سار -- چ

 .یمص تنهرآ طو ولوا ح ۸ 2 هدست یا وا

 نخ اب هدساحوا E ی دلوا اتم اک !و هد دایر ندلام

 .ناال وا EN هلهح ولواو . رولوا ح 2 2 هدن سالک هسا| 0

 هدنسفایو e ةا رادم یتمه هلا ۳ لوا یتمو كجر

 99۲ سا ا لف ندرلوآ هام نهر اما رولوا 2
3 

4 
2 

 حسفم 2 هاج وم ا هسا را ردا ق وارا ناف رط

 = ز Aa تا یا
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 ۱۱۰۳ ماکح الا لع حرش

 نانلوا ماست هسناوا حلس هدساج لوا ا تعش ۰
E E۰ ی 5  j 

 هب ) « ۰ رول وا طا ەس 4 ندو ی 20 جام

 9 اف راتشرد ] « ند ند

 هلا قاوا باغ ندنزوک كرکید یدرب نادالاب قارتفا

 [ ۰ رهمالا ع ] ر هلوا لعاح
 خس رو جافر کاپ بوما یاروا هلا نادا ن دفاع هلتهج و

 حی مس هنب هسنلوب ضیق هرکص ندنراکدیروب ربارب هدایز اهداب
 ۰ صد ررص یم IG تولوا

 یلام سار ا بر ا ندنراکد تا ۳ دم مکه

 ۱ باغ نو بلا مورک نوا تاجا راد

 .زالوا خسفنم هسیا زالوا باغ اما بولوا خةم ۸ هلا رولوا

 قارالاب هدسلحم لوا یبر زکلااب نفرط ا دعا هدر و

 هدلاح یرلفدروطوا اما بوتلوا دع قارتفا هسون وا قرایاللصاب اب

 بالا هدنهو رمالا م ] زاسلوا دع قارتفا یمووا

 (۰ ع وسلانم رشع نماثلا

 هماسلابر هلغمقیح تنعم هدیولوا ناع لام و د

 مس دقع A ط.ط قاتحتسالاب لام ا را هسشا در

 هسا ردا در هرکص ندنرلکدتا قارتفا ندسلح اا ارج ا

 طضادر . رولوا خسفنم ۳ هسا رولوا طض قاقحتسالابابو

 همس هما مش هلد كناللوا لیدض للا بر هدسام ییدنا وا

 یبدنل وا مس دمع رک او ۰ زالوا ا 4 بس رو لاف 5
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 . نوسنلوا ضق هرکص ندقدازوا هیدازوا نوزوا ساحو
 بالا ق هیدنه ] « ةدحاو ةعاس مکح اهل ساجلا تاعاس نال »
 عاما ندعف یلام سار هلام مو 2 ع وسانم رمشع نالا

 . رول وا رادحا صف رم فرط هسا رد

 كنساش هرزوا تح طرشو هلهحو یمدلوا قطا كنهلحت

 . ردلکد یطرش كمداتتاا تماس هو تولوا یطرش

 ها ندا یقارتثا ندرکیدکب ۲ حا تلا لق نیدقاعو ]

 یعب [ . رولوا خسفنم لس دقع هبا راردا یقارتفا 7 بولبرآ

 ۱ یا ما اداس لس دقع

  ضقتناولف راتشادرف لاق » . رولوا خسفنمو لطاب لس هایساش |

 مو اقحتسوا اعم هدحوف انیع ناکول 6 سلا لطب ضقلا

 لد ااو هرح مو قحساف اسدوا قحتسا زا و تلا ضرب

 ۱ « یپبنا حص هلق ولف سلجا دم

 قهلوا نا یمیلست نام تلام و وا یا ده و

 . ر وذک مزال یعلوا ماست هددعع نه هدلاح سه N ر

 مک e کد نالو د ودم 9 ر هلتهحو هن

 نالف نوجا یادغب هلک ردق وش خجلا شورع ردقوش نالوا:
 لس دقع هسد نوسلوا ۳ هوره 3 ادا اک مداح و تقوا

 ضد هدساح لوا هلغلوا ند لام سار ارز . زالوا جیم

 . یدعا قق

 بولوا ند ییصل هدلاح قادل وا ندنسحر تیم و یتح



 1 : هناز) و هر ا مس هد هل ۳3 9

 ار  و یننق كوف ا هدنر وص ب

 4 هعزاملا ىلا ه هیصعقم [ملاهج ن ال « رد راشو د ردمزاال قعلوا نا

 } ۳ ج 4 رشع ۵ نماشا تالا هدمه ]

 E RP RR ا هلی سلا ر ی نفر ا

 .د و>ح وم ج ۳ طاا رش ك یع) راها فا هدنداسف#

 رم نالف تیار یرکد و ردحح هل. عج یاد لوب

 .نملاعمزوس را ۹سا فاا>ا ود ردد اف ۸ هه یادم و

 : ۱ مت
 ] 3 ت ان نوح 1 ردد و دنا اع دا چک

4 2l AV $ 

 اح شو AES یعب [ هدنساه كملس توك ]

 جیم لس دقع هلهحولوا هد ولوا عمأح یطورش نالوا دادعت

 هدنسااق تاتو قا هرزوا تح لرو دم دقع هردع ندفدل وا

 نوسلوا ند هلرکو نوسلوا نع درک نه روک 0

 ند رکیدکب نفرط ین | هددقع سلم ] ۷ از

 | ردط رشیمرلست ] لوا ند رها قارتقا تولت و۲ هن انادنا قارتفا

 ع « قارتفالا لبق ضةلاب كلذو لجامب لا یافت لا نال »

 مدیرجنآ دلرکو نویفا وا ضشق هد وا كسلاح هک



 داکلا ررد ۱۱۰4

 بافن» هت اسراهستیا طرش لخا لامسار كالا لقو قارتفالا
 . قاب بهداد ۲ 2» ( ۰ عوج ا و مشعنم اما بالا قه دنه ] رولوا

 Es تبوشوا طرمث قوا دحاو لحا a برس هدر و

 | ىلا هک نواو یا شب هلک یللاو یا رب هلک شب یمرکی
 [ ۰ راتحرد ] . رولسهللوا لس دقع هززوا قعلوا ماست هدنماع

 ترا رو 4و تووا لطاب لحا هاسافو كہلا

 لطاب لجا هلشافو كل كا اا تولوا افتسا ندنسهکرت

 )۹ ۳ « 1 ۰ ع ویلا نه رمدنع نالا بالا هده ] زالوا

 . قاب هنحرش هدا:

 مس ود یدا یا رب ام لحا بلا بر ىع هد زادقم تالحا

 همقا یسغق ه راهشا فالتخا هد یدا یا يا هللا لسمو

 هماقا هب ییر چیه . روتلوا لګ هکد و لوق هسردنا هنس

 0 کو .ردکملسلابر نیملاعم زوس هسیا نمهدبا

 لصملاق هدنه  روئوا حج ر كہا تم هسا ردنا

 3 ع ويلا ن٥ ق تا عیارلا

 E یاس نام تبسم هجوم طرشت ید

 اب مرا یعوا نان ىل ناکم كلام سر هدهسا مزال
 كمبمو (لسلاق راتحدر ز « اقافتا هب اش ال دقعلاناک« نعت هناق »

 د و ماس هدهندم نالف نوا ناس یملس ناکم

 رولسهللو | ماسو اه هدنسهلحم یه كنءتتدم رو دم هدقدنل وا

 کف هلا مے تسم هدق دنا وا اسا هد سهل ر كيهتسدم نوا



۱ 

 یهدم 9 لات 0 و ام ما کک ا

 رد رلشعمل» ۱ E هلا توا ام ۲ ےل اامهجر نماما اما تولوا

 مهاردلانزو رد مو رب ا مهار ,دلا دیک ك 2 ا لاو واف «

 رد مو نارفعزلانم انم اک ربلا ادد لا تماما تا

 ها حعو اهدنعو هدنع حصرال رلا ردق

 ندناعو ردماب ندنامو ولام هب و اف تادد عو ناوہح ن ۰

 تحاح ه راد2م نا هح همشا تولوایاکیا الاب تو اه سا هسل وا

 ]۰ را دا ] ردوو

 یهمص بوطر وش نوحما یادغب هلک زو هسمکر الث

 م ول عم یددلوا عارد چاق همصا نوط وا ه د4-.سا د 9 مس

 . رولوا ح ها مس هل هس اوا

 یادلوا طظ رش قعلوا نام یرادقم كالام و ی 93

 یوو ود یاد هر 9 ی و نوتلا Yi یع) یساح 2

 العا الم ىع یتفصو ود E ب و و اب یناعع ان ین

e1کردو وس ۰ ردط رم قعلوا یاد ود ی دا ط.سوا اب  

 یا دلوا مار دو عو رب کلا بول وا نار هما د وه هدد دل:

 هدد ] ردیفاک یساج ناس بویاوا مزال یاس كنعو هدنروص

 ] ۰ ۵ 2 نم رهن و 9

 د راح لس د2مع هرزوا نیش ین ها 57 1
* 3 - > 
 3 او هركص ندى راکدتا اقلیم شرب ق ردل وا a نفرط طرق

1 



 ِ ماك لا زید ۱ ۸
۱7 O GG GR 

 زن هلیوش هدنلوط یلا كمدا نالفاب كالا كنم اب قیرصوت اب غاب

 ییدلوا رادقم هن رلنو هد هاد مدر و 2 شوغ كم نوجا

 ۱ رداکد ت هوا مولعم

 رادقم نت ود هلا یعارذاب لک كنهمک نالف هاتهج و

 فا هنعارذا a ا ا ناک روک ذم هدقدللوا

 ےک ها رواوا یفاوم اھا ..ردلکد حس ۸ هسا رول وا

 3 ع وسلانم منع 2 بالای هبدنه ] رد وغل دعو

 و لا هطاتساو صاتشا تلاکم ىعل لکو

 مت ها رال کم والتم قحراغط اب بنز هبلع تب ات

 و ۱م طقف : رووا عازب "یداب ارز ۰ رداکد راج

 ت هلا دب رو دةس

 كنع .دقعقعوا ناس یرادقم كنع نالو طرش یش

 [ . هده ] ردح.

 ه-س رادقم ت EHS ۰ رده در وص يبدلبا قامت رم

 فصل الثم ىع مسقنم هنع ءازجا هیف لسم ءازجا یسلیا قلعت

 كع هد ول هکر واوا هلا قلوا لماقم هباذکه و 4۶ ر عمدو هفصا

 ] 2 و راتح درو رات رد ۱ ردها.-لوا یم

 یم رکاب یادغ هلک زو نوجا نارفعز و ردو وش التم

 هد روصو یتح . ردیلمامد مدر و س نونلا ثالرو ددع شا

 نوجا ی 9 ردد وش اثم هدو لوا ناس 3 رادم

 یادغب نیفیوا هدیوید مدرو ج یرانوتلا وب یادش ناغلوب

 هوا م ولعم ینیدلوا ددع چا نوتلا نالو هلاراشمو هلک جاق
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 ۱۰۹4۷ ماکح الا ةلحم > رش

 هده رژ لوا کل توسلوا نوجا ل وصح ناکم نم یاس

 الث» یی یتفص كف هلغاوا لصاح یاد العا الثم"

 E E EREY یل 1 هب هب رف ر كهف 8 وحا ناس ی یا اعا

 و عام ج

 EES بولوا نوجا تفص نام یتسا هب هنیعم 5 رفر اما

 . زدلکد حس دقع هحنلوا نوجا كلرو ندنادغب كنه رق

 ندنسامر وخ تا ر ناعم اب ندنادغ ك 5 ر ناعم ینا

 كنبرق وا ارز .زالوا حیح مس دقع هلیطرش یتغلوا هند ات
 یم هدیولوا ضراع تفا هنسامروخ كحاعا لوا اب هتنادشا

 ۳ عو ا نم لوالالصفل اش هصالخ ] ردلمتح والا نکم

 [ ۰ هصالاخ ] کا ییادلوا حس 7 و لرل ویق ناعم که

 هدقدنلوا ناس یرادقم كعبم هحنحوم طرش یحدرد

 . ردیاهلوا نیست هلا كحوااب باق نالوا مولعم يودبا رادقم هن

 نیست هلا كوا اب باق ناسیلوا مولعم یرادقم هلتهج ون

 4 حالات و ناف وام رم ےک لس دقع كرولا رادقم

 هملع) تاسعرذلاق اذکو هدقف نموی رابعع ردقتلا طرمش و

 فورعم لاك لكلا مالعا نا اذه ةلحو هدقف نمؤإ عرذب

 ریه طح رک ہا ول یتح هاه ر هح یا دتنع طرش

 نازعلاب نزولا هات راح اهدنعو دساف هرابعم فر« ال

 « ۰ یهتنا كلذک یعرذلاو فورءلا

 هدننزو شاطواب یادغب یسل وط رانا وعان باق وش الثم

11111۱۱۸۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۸۱۸: 8۵۵66 5 ۶ 



 ماكا ررد ۳

 "الاحا الا هجور طرش زوقط نالک مزال یمقلو هدملس

 هلفعلو تالیصف ضع نالوا مزال هدایو هدهسبا شعوا نام

 طرش یجترب ؛ هک هلوش . رولو ترداسم هتناس ید كنآ
 یا عسم یعب هف لسم رار هلسناس كتنج كعسم نالوا

 سار هروک هبیلامت هتلاهحر مظعا ماما هدریدقت یفیدلوا سنج
 نیماما اما . ردمزال قهلوا ناس یرلهصح یخد كرلن و ندلام

 سأر مالعا نا یلع ءاس » ۰ ردلکد مزال هروک هلا هلاامهمجحر

 هصالخ] «امهل افالخ یلاعت اهر هفینح یا دلع طرش لاما

 E لمفاق
 مس ددع یللا وش نوجما یادغب هلیک یللا هسمیک رب الثم

 یللا وش نوجا هبرآ هلیک یللاو ا یعرکی ندهبدیحم

 . ردنلعد مدر و هد شل یک و ندهب دی مس ددع

 . زولوا دساف لس هسیا زاعلوا نام یرلهصح ندلام ار چ

 وش نوما هرآ هلک یللاو یادغب هلک یللا هسمیکرب الثم
 هب دنه ( زالوا ا هساد مدر و لس یه دیج مس ددع یللا

 : Ê عويلانم ا

 0 0لو تام نالوا طرتیکاو

 E یادم وب یعون اما بولوا ا لو و كعسم

 ۳ ع وسلانم لوالا لصفلاق هصالخ ] ردلکد طرش عون نام

 هه رقرب هدننمض یاب كنتفص كعيبم نالوا طرش یجنحوا

 هب ه رو كف ِِ ی زالوا علام هملس نک هدقدنلوا تسدن



 ۱۰.۹ ماکح الا ةلحم حرش

FA" #۳هدام  

 [ثعم] يسحر « ردراو طرش زوقط [ هدنتک كملس ]

 [ و ود امروخو جرو یادغ اللم یسج ] كف ر یعل

 دوخاب [ هلا یا هاا روا الثم یعوت ] كمسم ا

 كعلم یسحنحوا [ و ود نالوا لصاح ] هدعاطاب هددووا

 [ و نییعآ ود ] ط وا او [ یدا دوخاب یلعا التم یتفص ]

 [ و ] وید ددع اب هبقاب هلک زوب الثم [ كديم كرك ] یسبجدرد
 دغ ردق وش الا كام ساز ی ات را ۱

 [ نامز كعسم | یدحتتلا [ و یرادقم .] ود نوتلا ثلرو

 لعح هو 2 یل ۳ ید [و] ىلجا كملس یی یاس
 یمیلسا EE | كعسم هساا جاتح هب هباقت یراصم ین هثومو

 قلوا لیصحتلارودقم هبف لسم ىي زکس [ و قفلوا ناس

 [ .ردطرش ] كلدا ماست هددقعسلح لام سار یسحزوقطو

 ۳۸۷ بولوا یطرش كنساف هرزوا تح كملس یسحز وقط

 ] . لاف رونالاحم ) رووا رکذ هدهدام

 لمح وللثم قلوا رلوحا قجهفوااب روفاکو كاسم عسم اما

 بولوا طرش قعلوا ناس ماست ناکسم هسا لکد جانحم 0

 هدردقتو هکردق وش . رولسهدا ملست هدر ییداید یرتشم

 هدناکم نالوا ناس هنن هدنروص ینیدنلوا ناس ماست ناک«

 رد ] قا رطلا رطخ ط ومس دیش 2# رواک مزال قعلوا ماست

 . قاب هدام « ۸۳ )» [ . رات
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 { AE.د <
 یرابلاق كنایددع ی ] یروف شا [ و هلعوط ]

 مات تماس نالوعرفو هدرا 7 ۲ قلوا م واعمو "نم

 [ . ردمزال ]

 شم هب هماع عارد قمت و ضرعو لوط یتهولعم كرابلاق

 هتنرزوا بلاق ر كلا هدلب لا هکردقوش . رولوا لصاح هللا

 ۱ بلاق وا زکلا یحرکو هلغوطو شا حالطصا هنلاسعا
 طرش یتیم كرادلاق هدردقت یراقدلوا شلو هدکعا لاتا
 « ۵ » ( عوسانم رشع نماشا بالا ف هدنه ] ردلکد ,

 . قاب هن هدام

 4 هدام ۳۸۹۵

 ی [ یفرو یخ عو لوط كناععارذ یلاثما هفوحو 0

 AE الانم یعل | ندهن ] یدل یتفص [ و ] یاهجاا یان

 E ly یهدناک اب دتا
 رو ت ولر كور | لالا كدا
 ( ۰ رمالاعمگ و یقتام )

 ةحوز وردد قالوا لوم ندکسا ز ردعمل

 را 0 یحد كننزو هقش ندنصت قحهلوع وقو ا

 [ ۰ رالا عم ]



 ۳ مکحالا ع حرا :
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 هک هدام ۳۸۳ 8

 یوسو |[ هلبا یا یراد۰ نامعا كد راقم تاددع]

 [ دولوا یخد هلا نزوو لیک یکینیدلوا ] یواسم یوچوگ و 1
 ir لک یرادقم نست كنهراشتم تاددع از[ ۰ 5

 . رولسهل وا نکم ید هلا نزوو

 مس شوغ ردق وش نوجا زوجا E ددع كس الم ح

 هیق زوب اب هلک نوا وللثم ینیدلوا حیبح یی سم مس
 ید كالس دقع ود مدرو طب شوغ ردف وش نوا زوح

 . ردح

 هل ر وص چوا یرادتم نعت كه راقتم تاددع هصالخ

 a یسحنکیا یاص ین ددع ىر . رولم هلوا ید

 . نرو و
 كد ر وا وا قواط هدفدن وا 2 د مع هده طر وع نکل

 قغلوا ناس ینلانداا العا اما بولوا مزال ینا رد,سهطروع -

 ريتعم ریغو طقاس تواقت ر.اقلا ثیح نم ارز . ردلکد مزال

 ردنلوالا قبرطب یطوقس كنوافت ةفصلاتح نم یک ىا
 ( ۰ ع وبلانم رشع نماثلا تالاق ا ۱

 هللا نزو یک ینیدلوا زرئاح بابا ددع لس هددغاک كلذک

 ] ۰ هب ده ] رول وا راح یخو
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 جز ی .یدل 3 ا نالوا ناوم هلا نییعآ « اح رش

 ج هدر اید و مارد هلتهح و

 سا (
 ددع شا نوآ نوا هب دیګ میس ددع زود هکر ادم

~~ 

 یورفنا 1 ردلک د حس

 (۰ راترد) رولوا لطاب دقع هد مدرو لس نوا كلزو

 هسد مدر و ۳ یر ساو نوجا هدبح میس ددع زود ؟هتن

 مت نالوا والم حە وا a قفرەلوا 6 -ِ « دفع وب

 * و راتشدر ) زالوا دقعنم ید هرزوا قلوا لحّومب

  TAY 3هدام 4

 كنالکم ین [ یرادقم كتامورذمو تانوزومو تالکم ]

 بسا » | هلبا عارد | كناعوردم | و نزو] ثاوروم [ و

 ندزوک فم سست [ . رونلوا نعت ] « ردکع د هلا عرذ نالوا

 د ا توج روات

 0 02 یند ینعت هلا لک كنانوزومو لا نزو كنالکم
 [ سلاف رات در ]

 ر 5 نوجا یادش هبف كس LF رگ کر اثم

 . رولوا زاح هسید مدرو مس شوره

 ار اطعل ا مدام سا تالصف نالوا راد کو



 و ی
2 : 

E. ۳ 

 ۱۰۹۱ ماکحالا لع حرش
+7۱ ۱ ۷ ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ندلوا نرشت هدولوا دوحوم ردف هلوابا ندنابس الثم

 هدنفاوسا كيءدلب نالبدنا مس دقع ی نالوا حصقنم ردو هنرام

 لوا لحا مت و هدقدنل وا ت كق هدقلاب عو ر نالو

 ن رشت هدروکذم لاثم یتح . ردیلماعا زواحم یللوابا كنهنس

 . زالوا اسم هل وا 5 دقع قرهلوا لح ؤ٠ ردق همان

 EI E EET OE چوا هدو ا

 .لولحو حعقنم هددمع تقو ۲ حعقنم هدلحا لواح و دوج وم

 هسا اد وح وم هد! ل ولح اذکو هددقع تفو ۳ دوح وم هدل>ا

 كجهلک كەتت . زالوا راج لس هدرایش نالوا عاعقنم هدم را

 .كنهتسوا ارز (راتخردو ر ونت زالوا راح لس هدننادغب كنهنس

 . ردعطشم:هدملس دقع تفو و لالا یف یادغب

 نالوا دوجوم هددالب ضمب رکید و مطقنم هددالب ضم و

 هدهسار ول وا حسخ كما اس دمع هددالاب نالوا در یخ ی هد راش

1 
 هته الا هراصضحا نکع الهنال» زالوا راح هددال: نانلو عطقنم

 ] .مسلاش راتشدر ر ملستلانع زحف هتمظع

 هو يم مسلابر همح ولوا بودا لواح لحا لات

 ردو هب هحل وا د وح وم E هس راد ۰ رد رب مسلابر 4هسا وا

 ندا إسم ر خلاب یماس دوغ هس رلب د و ° ردا رص

 ]۰ راتګ در و راترد]) رابا داد ربسا



 ماکرخا 5۳۴ ۱ ۰ ۵ ۰

 هلوا مولعم هدروص قحهیاوا هعزانم بجوم « یرادقم یا

 [ قتلمو هصالخ ]

 كتفصو عوو سنج طقف رد لس ید ددغو اکو

 ( لساف را در ] ردمزال یاس

 یداحا هدراپاقو یناوا نالوا لاا ندقاروط كلذک

 ردحح ِ ووا ناس یعو هدنروص زالوا توافتم

 ( ۰ عوسلانم لوالاق هزازب )
 افت لند « قم ۱» ندا هدافا ییسانعم رصح هدو

 هدرابش نایلوا لباق قعلوا نعت ییصوو رادقم هرزوا ینیدلوا

 نرد هيف سم ارز ۰ نکا زنک ] زالوا حییح لس

 رادقم هلتهج و و . . رونلم هلا فصو | هسلا ند ۳

 ینندلوا لوہح هبف ف هدنروص یندنوا لباق یسسعآ كنفصوو

 ( یلیز ) رولوا یف« ههعزاسنم هرول دم تلاهح هدردش

 نالوا ندنابمبق یک ران و هو «قابق .زوبراق هیاع ءان
 ندیاص هکرکم (ربالا عم و یتتام] زالوا حح لس هد 2
 هل مج ور یک قفلوا ناس یضرعو لوط الثم هلرودصر ادعام

 : رولوا ج .ک هن هدلاحلوا . هلوا فلرعت و فیصوت

 Ê 9 زالوا حح هدنانا وح اذک

lLلولح ندماس دقع تفو هلمحو یدلوا تراشا  

 نالوا ماد یدوج و هدفا وسا هدنسعهخ كیدم نالوا ردو هلحا

 [رهنالا حمج) زالوا حیح لس هدرابش



 [ ۰ رولوا ح . مد رایش نالوا ] ناعتم هللا نیس و دوجوم

 طی هدرلذوب ارز ( . ع ولا نم رشع نمالا بابلا دنه ) ۰

 . زالوا یضفم ههعزانم

 رس نالوا لاح هدن-سودنک لس تولوا هطراض هداموب

 ىجا ۰ روئلوا انا هنرزوا كو لس لئاسم قرلوا مولعء
 . برا که وش رولدا ناس ی 1 هجوزب یرایضم ندرانوت

 . لاب ۰ غ اب نالوا یربغ كنیدقنو هدنالرکم یک ماسیسو یادغب

 شرب زوم « یالاق رفا اح « منع « كسم « نارفغز

 یک ناصز روک : قدقف .قوع + رب با 2 6
 هدناددع :یک نومو لاقروو هاو

 نم لوالا لصفلا ىف هصالخ ) رولوا حیح مس هدناعورذمو ۱

 ( ۰ ع ویلا
 روعاب هراقتم ندا ددغا تالکم شود ان 6

 هیف لسم یرانویو لام سار:یو وه یه کجا لس نوجا رقاب اب

 نوتز یادش و نارفغز شر نوتلا یک یغیدلوا زاح قماق

 . ردزاح ید قماق لس نوجا یا

 ییضومو یتفصو یعولو سنج هاغمل ون ندنن وز وم ید مم

 رولوا حیح لس یخد هدنآ ءدلاع ینادشلوا ناس یردفو

 ۳4 شار

 حر هلبا كوب اما بولوا حح لس هلبا نزو هدبطح اذک

 هنلوا ناب یضرعو لوط كسا قجهنالغاب كو هکرکم . ردلکد



 مک زد ۱۰۸۸

 هلک زوب ] نالوا لصاح لاو[ تا یرتسشم الثم ]
 ماست اکب هدرب نالفو تقو نالف ییادغب روک ذم [ نوا یادغب

 هلهجولوا | یدوا بوبد مدرو لس شورخ كب ] هدزوا كما
 [ ۰ رولوا دقعنم 0 هدکدتا لود ]

 . قاب ههدام « ۳ » . رولوا دقعنم ید هلظفل ع 2

 م دناص کنن هاش ر طظ س یاد هلک ردقوش همش ز م

 هرزوا قلوا « 2 « و دم ةع هسدمدلا کد یرتشم بود

 هسفوت . ردمزال قعلوا تاعا نح هملس طثارش بولوا دقعنم

 نم والا لصفلاق هصالخ ] زالوا دقعنم هرزوا قلوا حس

 ( ع ویا
 . ردیتو كتيکلم لد ید یمکح كملس یک عس

 ۱ ۱ تار لیلا لس و الجوم هیف مسم لسا بر یب
 ۲۰ عو ہلا نم رمشع ماا بالا هدنه : ا تملوا كلام

 ی هغلا یہ كمللابر هدنروص ییدلوا داق م طة

 دحا ندملا مت یلام و ینادلوا شمرو قحما تویوا

 ( . مسلاق هریخ ] ردنا دادرتساو

 4 د ۳۸۱ {
 یءارر اب یزوا نیس ل اعم یعل [ یرادقم قا لس ]

 تفوو 1 لاق كملا نییعل یغلاندا ن یغلالعا الامم یتفص و |

 هدقا وسا هع 8 ی ردق هلحا ل ولح ن ا دمع



 AV ماکحالا ا حرش

 هحیمسلسل 5 هدق رص عس هدر و مور دم ج موو

 هدر و یلد نس الوا هه یر شم علا ی [ هدنعوفو هعزام

 هدرړو یم نس الوا همی یرشم و هرو یم نب هرکص
aهدیسکیا ناعیابتم ] هدنرلکدتا عازت ود مهروو یلد نب  

 هرقف كيددام ۷ هسفو [ . راردا مو ماست ندر

 ۰ زاعلوا اه اعم هلهح و یسهسانشتسا

 تم مو همسر

 4 ثلا لصف #۶

 ۱ ۰ رد ۱ یواح یهدام رد تولوا ۱ هد مد ۸ 1

 عاما بولوا ع ورم هلا یا عاجاو تر 3 :E مس

 8 ردمل حج هساق هل. يح یا دل وا تن وای لدم ودعم:

 هک هدام ۳۸۰ 7

 مش هرزوا ید وا نام هدهدام ۱۰۷ یل [ یک عی ۲

 3 نکر ¢ یک مس هتسا ( ملا ش رح] ۱ ۰ ر ولوا دعم هلا

 . ردنرابع ندلوقو ا ید



 ماكا ررد ۱۰۸7

 ۱ ازالو كتارا زوسهشا فالخا

 ۲ .رو زلالحما نم ] « ها هنم ارارقا كاذ ناک ثا

 ود « مدلآ نوناص نوجا نالف یلامو » یلوضف س ۷

 هسلوا ثجهدنا لوبق ود « مدناص اکبس » عناب بودا باجا
 روک ذم عس هسقو . قاب هبهدام «۱۷۷۰ ۰ رولوا لطاب عس

 ( فوقولا م ىف ها مر روا ف قوم

 6 هدام ۳۵

e2 1۳ هدنسکیا كاد هده ضر ا٠  HIGندنغ دل وا  

2 ۰. ۰ ۱ 
 ال وصف ر یح ۰ ردربسعم طلا مس ڭم هد راد وا

a 3تو نع یلام  E Eهر ها. رط ه ڪر اتم  

 توو هدنروص ییادل وا قحهلوا رګ یہ ا و

 ین رار هلا هم را طاا مش در رج اه ی دام هدزاحا

 , رد ا دوح وم ی كع لوا هرروا قلوا طرش

 ( ۰ فوقولا عبق ماکحالا لمتش» ]

 فلت هدند ادد لع رو ذم هسمک لوا هلع ءان

 "یلوضف هلغماد وا 0 هسل وا رم یس وا 1 ندنه دل وا

 E ع ويلا نم رشاعلاف هزاز ),



۰/۸ ۵ E ر 
۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱ ۱۸۸۸ ۱۲ ۵۵ ۵۵8 6 [۳ 

 هسلا رولوا روحح ابو ا ربغ یص دقاع ی راز

 هتنزاحا كنهتسه نالا نوتاص نو قع ةا لوا
 فام هساح ی لوا رک او 3 روا فوفوم

 هسا رولوا زمحم بولوا دقعنم ًافوقوم هتزاحا كنا هسارالی
 . رولوا لطاب هسا زالوا زبجمو حس

 نوجا باغ نالف » او « هساغ نالف یلامو ن » عیاب الثم

 او « مدلا نوتاص نوجا كنا » ید ىلوضف صخدو « مدناص

 رد «مدتا لوق » زکلا او مها لو و
 ححصااو » . رولوا فوقوم هللوق كماغ لوا ارشو هسا

 هب دنه] « نالف لا نیمالکلا دحاق فاضنا فف ولاق کب هنا

 [ عوام رشع یا 9

 د قرەلف فاض« هنسش یک یو هکر -- ۷۸

 لاموا هسکوا ءرکص ندفدلا نواص لامر
 هب هنس وا هللا نع E نوناص هلا نط یلدلوا وا

 یساضر تکو ا هنلوآ كسا دادتسا هل منشا
 نم رشع قالا بالای هبدنه ] ضدنا دادرتسا نالا

 . قاب ههدام « ۷ ۰ ع وسلا

 هسک کیدا قرلتق قاضء هنسفن یدقع هسک و ۷

 ضا اک ن » هتک وا ءرکص ندقدلآ نوناص لامر نوا
 هلرصا » هسمک لوا و « كدلا نوناص نوا من هلمعا
 ود « ردُغ میم هلتهجوش مدلا نوناص نوجا كنس قرهیلوا



 کا ر د ۷
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» 5 ( 

 « ردهدنناس لاسم ضعب راد هن یلوضف ءارش »

 ا تایم ا هکر تب ۵

 لوا .دونلوا رظن هدقدلآ نوناص لار نيحا كنا .

 نوحا وا 4هتساا رالف قاصم هنس ا یدتقع اوم

 لہ هسا وا ر و ءا شما دعت ابو هسښا داها شو

 ۱ رو دا هو رواوا دفن تروا یدنک
 هبادهشا و اسرف یرتشا الحر ناولو ر>حلای لاو زالوا

 هل ناک هعنع نا یرتشملاداراف تبضر دق نالف لاقو نالفل هرتشد

 مس هلن اده ناک نملا هنم ذخاو هلهماس ناف كلذ هعنع نا

 ءارمشلاو میلاب ةلاكولا ىف اما قاک نع یهتا امس لقتسم
 ۱ ) ام رخ

Vieیلامو « ماب  Eد ییوصف صحش بولد 0 مدناص  

 بداع یار هلساف هسلد « مدسا لود « او ) مدلآ نوئاص «

a ۱۵ eS a E E 
 ی عاب ادل و رواق هدرزوا ی هلس ها باب نوحا

 صخشو « مدناص اکس نوجا نالف هشورغ ردقوش یام و
 نا » یرمشم دوخاو « مدا لود او مداآ » جد وصف

 حلاو ¢ مدل ا نونأص نوا باغ نالو هش وع ردو وش یامو

aهل ها تب نوا بافق یارش هاف هساد » م دناص «  

 روا یک هرزوا یدلواو رک دم هدر شال لسف كه زارب

 . ردروک ذم هرزوا هجوو یخد هدماکحالالمتشم هکرولق



(A ر 

 ود كا رارقا ینداص الوضف ن

 مادقالاذا » . زاعلوا لوق یسهنل تاثم ینساعدا وو یماعدا

 عسبلا كلع هاو هحصلا یوعد ىلع لیلد علا و ءا ع

 هک لع ینم ةدلا لوقو ضقانت مالا دد رارقالا یوعدو

 . قاب ههدام « ٠۰۰ » [ ةلاقالا لبص رات در ] « یوعدلا

 قداصت یع قاقا هشدلوا وصف كدَمع نامیاتم اما

 را رفال اه عنع ال شضفاتتلانال » .رولوا ضقت حس هسا را ردا

 هدنتح « فلام یراما قافتا هلون كناماتم طقف « ةمهلا مدعل

 هسلا ردا اعدا یغیدلتاص هاب صا یدنک كلام هلغمالوا نقاب

 . قاب ههدام « ۷۸ » [ رات در ] ردا بلاط ندعباب یعس» نگ

 . قاب ههدام « ٤٩۱ » . ضەديا تاط ندنرتشم هسوود

 ندقدن املا ست یل كے کد هم

 لروک ذم مس صخشوا هلن اهن وا ینعب یرتشم هنا كلام هرکص

 روک ذم مس هسمک لوا هدلاح یراکدتا قداصت هنفردلوا الوضف

 ینم هنتلاکو ینیدلوا اح ندفرط یحاص لام بویلوا "ال وصف

 نمهدیاو . امف هسا ردنا اعدم تابا هدکدتا اعدا ی دل وا

 یتاکو هسا ردا لاک ندنع . رر و نع هنحاص لام هسا

 رولشالک | ینبدلوا شعاص الوضف هسازدا نع . رواوا تبا

 ٍ ( ۰ ةلافكلا لق راتحدر )
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 نالوا كل رمشم ا هدا یا یلوصف رب را

 هانا خف یر کید بولوا راج یس رب كك رش هدب وناص یام

 خسفنم هدنسهصح هله كخساقو دفان هدنسهصح هله رحم

 دل رم تس رند تولوا رع یربشم هدر ده وب طةف . رولوا

 . رلبا دلرت ن ادو ء را لوف هس هصح ند یتسهصح

 سا اذاق 2 ا عج ا ارس ی تعدو یرنال ق

 ر رات در ) هل E ٤ رم
 . ع وسلانم رشاعلاق

 هصخیش ر ینلام هسک ر ۷

 ییام رول دم ۳ و a ا ر حد صخشواو

 ا يلوا تیهسک لوا ابو هسردسا نیمضت ههسک لوا

 ی نالوا هن وا كنهسمک لوا هسلوا زی یعس نالوا

 . زالوا ذئان یعس نالوا همدا وا كصخش وا اما . رولوا ذفان

 هسلوا زبحم یس نالوا همد آ لوا كصخخوا کوا مک تن

 زاحا مع ہارتشا م لجر نم بصاغلا هعاب ولو » . رولوا ذفان

 عسلا اذکو عام الا ىناثلا علا ذفسال لوالا علا كلاما

 ( هزاز ] « انه لوالا

 نا اماتم ء رک ندقناص کا لامر هسمکر بس ره

 هل سا ا ا یرکیدو اعدا یش اوا لوصف دلدقع یر

 الب زوس هسشا راکنا یکودنا یلوضف لدقع ساس یتفیدلوا

 سا یحاص لام نس» ندعاب التم كنعدم تولوا هارکنم نیک



۱ A ASS 2 مە 

  ۱ااا  ۱ ,, , , , ۱ ۱/۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۳۴1-1٩

 حبس ارز . زالوا دفان حس ین کیا 4 زا اه هصخ ڈر چا

 رظن هدقدلوا زب یا حس هنو ا وو رووا ل يا

 رولوا بح ینزاحا هساشعا ضق لامر د ا
 شمامتا ضق هساراقع لاموا اما .زا لوایح هسا شمامتا شیقو

 . قاب ههدام«۲۵۳» (.راتح در] رولوا حح ینزاحا هلمهسلوا

 اطعالا یتسوراب هللدیما رولوا زي ا ا تک

 زونه كالام هدن ولوا نام E نالا نوئاص لام ندمل وصف

 در ] نم دیا دادرتسا ندیلوضف ییم نم ندا خسف یی
 یلوضف معلا اما . قاب ههدام « ۱۰۰ » ۲ ىلوضقلا ق راتح

 . رولسهدنا خسف یی هزاجالالف
 هدنلباقم لام نالوا شد هدونوا شرع هم دا 6

 رکص ندکدرو ینتسمهراپ هدول | نوتاص لام رب ندیلوضف علا
 یحاص لامو هسلوا فات یصقالو دمت الب هدلوضف دب هرابوا

 ف كاب ا لوا . رولوا رظن هسلوا ربحم یم

 هب ی وصف یم نم هسا شمر و ینسهراب تولآ لر هلس یه دل وا

 شلآ كرهیماس یفیدلوا یلوضف رک او . نمهرردشیا نیمضت
 هدندب یلوضف ماب هدولوا ضرع نع اما . رریدتیا نیمضت هسا
 بوموا یتلباف هزاحا لدقع قترا هسا وا فات هژاحالا لو

 یتمیق ةا یمنق رک او یلثم هی لس رک | سس

 هضف هال » . رولوا نماض هیرشم صخش نالوا ی وصف

 [(.ىلوضفلا ف راتدر ] « دساف دقعب



 ماک.تا ر رد ۱ ۰7۸ ۰

 ص یک یحملس ادارا یا تام

 ( فوقولا علا هلوقو ىدقا ىلع )رردتا نیمضت اكا

 . قاب ه هدام « » ٩۰۳

 ندک دلدا ملت هبیرتشم لام نالناص الوضف -- ۲

 9 او هلو أ لو را لوا فلت كص

 هعلاب دوخاب هب یرنشم ۰ كلام هلهح و ینلدنل وا رد دنس رص

 لطا حس هسرردتا نیمضت هه یرتشم . ردریحم هدنم ضا

 یرتشم هدنروص و « نعلا ذخاک ةمقلا ذخا نال » . رولوا

 لام هفو بولس و حلب یک یدلوا شمرو ید

 نیمضت هعیاب او . ضدنا باط یرادقم ییدلوا نماض هننحاص

 كنحاص لام یسم وا یلوضف عیب . رولوا رظن هسا رردتسا

 ییسم وا كم هلهحولوا بول شعا ضق قره«بلوا ىذا

 ۳۱ ۷ نارا نام وبا ن ضق یک
 « یضیق یم كنیلوضف یک قلوا تناما هدند یلوضف عبا عسم

 یسم الوا طقف "هدولوا تناما ضق یل نومضم یغ ض

 كنیلوضف عیاب هيا شتا عس اكا کے ندکدتا میلست هب یرتشم

 انومضم راص اعاو ةناما هضق ناک ناو » . رولوا ذفا یشاص

 تا ام باس نال هناا هع دقسال عسینا دل ملسالاب هبلع

 رع یا بالا هب دنه و یلوضفلاق رات در ] « هدّمع نع

 5 ع وبلا نم رشاعلاق هزاز و

 E ندو دا ص ر ىلامر لوقنم هسمک ر ۳



 e ه زا ها ( e قلدصت ۵ ةد و رڪ

 )° ع ویلانم

 قوقح هدقدلوا زبحم یلوضف مب یحاص لام - ۰

 حص ةزاحالا لق دقعلا خسف اماو » رولوا دیا هلق

 رشاعلا قة زازملا ف لاق (فوقوملا مسیماکالا لمتشم] هخسف

 ىلوضفال اذكو ة کھ مسلا خسف ىرتشملل ع وسلانم

 . یهتنا ةدهعلا موزلنع ارح اهلق

 یر و کلام تولا ندرتش» نیک كنناوضف ملاب الثم

 . ضەدا هلاطم ندرتشم یعسم یک كالام سو ول ها روک مزال

 ضیق یلوضف میاب هکرکم . قاب هرلهدام « ۱٤٩۱ و ۳۶
 هلسل ةزاحالایلع كلالا نهرب » . هدا لکوت یلام هنع

 در] « هضش هلکو ىلوضفلا نایعدا اذاالا یرتشلانم نما ذخا
 ( ۰ یوضفلاق راج

 یسم هحنلوا رحم ییلوضف عب یحانص لام بس
 نالوا لصاح دادرتسالالبق میلادع ۰ یک کج هلسهدبا دادرتسا

 7. رولسهدلا دادرتسا ید یداوز

 قارصق نالیدا ملسو ع هرخآ ًاصغو "الوضف الثم
 هلی روا یعارصق یحاص قارصف هسایروأب هدند یرتشم

 . لا ورک راز
 هرکص ندقدنلق ماسو عس هرخآ قرلوایلوضفءغابرت اذک

 ها كالمساو دخا یرتشم تدمر یلوصح ییدر و كءابلوا



 ماکلا ررد ۱ ۰ ۸

 د هم لوالا یرتشملل كلنا تش مو کالا تاذ ۳ عاق

 لوقن] «رخ الالطب و كاذزاجاذه زاجا اذاف ىناثلا عسلاک افوقوم

 [ ىلوضفلاو ىصولاو بالا مسیف هجیت
 ۱ ا ا ورا وزآ لوصف وا لاغر

 حورشم لاونم مکح هسلوا زبحم 9 ا یحاص

 ۱ اا

 ر یلوضف ر ینا . ردقحا ندنهرو هراحا « ح۷

 رتآ یلام ا یلوضف رب کدو ندقدناع ب«هبسمک ر ىلا

 ۵ اس تام مات دا نهرا را هه
 هسا وا رم ,a هلا حس او ینهراحا هلا حس یل یدقع

 . رولوا لطاب نهرو هراحاو زل اح حس

 . ردقحا ندمراحا « ههو ندنهر « هراحاو ههو

 هده ] ردقحا ندهبه « مس هدرایش والثم هناخ اذک

 ( ۰ ع وسلانم رشع یناثلا بابلاق

 ردحیخ متزاحا هلقلوا كاله هزاجالادعإ عم ۰ عیاب س ۸

 ندنزاحا طورش هلغلوا كاله هزاح الا يلبق عسم یرشمو ولد
 فالتخا ود ردلکد حس تزاحا هلتهج شد لو یسحدرد

 ( یلوضلاق رات در ] ردکعباب زوش رها

 لام واو ندفدناص هر ا د و فا

 صا هللا عس O O ندیقتاوا تاب

 هدمکیدتسا عاتسا یس اما .رونلوا قردصت هستا اعدا ود مدیشمنا
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 ۲ ۷۷ ا عرش

 ار زم ناو a راح ی ار ع ضارتتساو ری هند

 . قاب ههدام « e » 0٤ قوةحلا باب ىف رالا عم )

 نموا یذا هلتسهقا تنه یی 0
 رو دمو . زالوا فوقوم هنندا كيە وا ارشود ا لامر

 یتسهفا ریا و تولوا یم تهمت نت نوناص لام

 ها لام وا هلم سهرو تزاحا هعس درج هسقو . رولسهل |

 . بحاص زاحا ناف نعال مهاردلا نال » . زالوا كنحاص

 هتزاحا نوکی نکل دقاماا ىلع ذفس دق هنال هلدقملاریصب ال مهاردلا

 اعف هحم لوق ) « اهلثم دقاعلا لع نوچف هنم مهاردلل اضارفا

 [ ۰ ع ويا نم نعلاب قاعس
îaیە ابر ا و نالوا ا هدد هتک  

 و دم هسا اطعا هنعلاب EE غابمو ارتشا نوجا یه

 . زالوا کلم كعدوم هسقو . رولوا کام كنهسمک لوا هاب

 ندف دناص E کند لاف 71 ۷ وصف ها رب س ٩

 فوقومهدسنکدا كدقع هدقدنام اعر ههر 9 ۲ ٩

 و اح هسل وا ريع ۳ یدمع کا یحاس ص لام هدع . رولوا

 لام روک دم ةا زارابد بورا را را

 بالا هدنه ] راردبا در هدا رارابدو رلرديا لود ا

 ندقدناص ههسمکرب یلامر یلوضفرو ( . ع وسلانم رمثع یناثلا

 هسلوا زبح ییا عس كلام هدوتاص یخر هبهنسک رکید هرکص
 لوالا كلاملا قح نال » . رولوا لطاب لوا عسو ذفا یا عيب

۹۹ 
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VAمالا ررد ۱  

 هدقدنلواع "الوضف لاهرب هدنلباقم نیعنم وللتمو -
 یندلوا ندنایاثم عم بولوا کلم كنلوضف میاب روک ذم نم

 ر او نام و ی ههردش
 دّتعو هحل وا ناع 1 ار ز .رواک مزال یسهر و هنحاص لام

 هسرزوا رشابم بویلوا فوقوم هسا ارش بولوا ارش هجونم
 حاضبا هدنسهلئسم ۲۰ كنحرش هدام وب ےک هت . رولوا دفان

 زاها

 فا 1 نالوا هعادو هدند زر و , التم

ETراشهو ناعم كصخش ر ن زسقل وا تا یاد  

 یزوط لوا بودا عسب هدنلباقم یزوط ردقوش نالوا هیلا
 رګ هدق دل وا ماع هر و ا ه را ا دکدتس ۱ صف

 زوط رو دم کاپ 2 زام هلا نت ها یزوط لوا هس وا

 را یا تادف هک لو بولوا یکم تیهسمکوا
 ت رولوا نما

 I یافت رکد هسج کر ب تالذک
 ملسو می 4 ش 5 6 هضاقما قا رطل هدنلباتقم باوا

 9 اما 2 هوا اا تؤدا ق قاواو
 کلم تاک تیا باوا لوا هسا وا رم قم دا ی دلوا

 رر ا نیلا وا ىف كسرکراب زكا: تولوا:
 ٤ 3 یر م راص دل لدا راصال هن ال « ] یلوضفای هیض و 1

 یضقاک هدر هءاع حق ءارشلا نمض ىف هلاضرةتسم ربغلا لام

۱0 

OTE 



۱۰۷۰ EL 

 یللایحاص لام نکیآ شعتاص هنوتلآ ددع نوا یلوضف الثم

 .زالوا زاح تزاحا هساد مدلوا زی هلا هدبح مس ددع

 یسموا دوجوم كا هدردق شدلوا نددوش ن ۳

 رولوا ندضورع نم اما . ردلکد طرش هدننزاحا كل وضف حس

 ف ماکعالا لمت ) ردط رش یسلوا دون و
 ( فوف وا حس

 و ر کید هلا هندی مس ددع یللا هی و و

 مای« بودنا نت ضق و عب هصخش ر رخا "الوضف یلام
 هرک«ندقدلوا كاله هدد كنهسمک لوا ین کمیاب زوگ دم

Eا بولوا مزالو حس هل وا ربح یس رو دم  

 . زالوا دم یماق را

 فلت ریصقالو دمت الب هدند یلوضف علان E غلبمو

 فلت هزاحالادمس لرکو نوسلوا فات هزاحالالمق رک هدقدلوا
 ةلاکواک ةقحاللا ةزاحالا نال » . زك مزال نامض هسا نوسلوا
 ( یلوضفلا ی راتحدر ] هاذفان هفرمهتام راصهنا ثیح نم ةشاسلا
 .. قاب هرلهدام « ۱2۱۳ و ۳۰

 هدنلباقم ى برعر ینسەاخ از کید ور اما

 قحلوازربحم یرو دم مس وا ه.اق دنا ص "ال وضف 7

 ندهع را طلارش نانلوا ناس هدهدام نام هدنروص ینبدل وا

 یسوا دوحوم یخد نا. ر دم: یزالوا طرق یاش هقش)

 « ۳۷۹ » [ ۰ قاقحتسالاو قوقل ابا ر#الاعمت ) ردطرش

 ۱ . قاب احرشو انتم ید هنهداء



 ماکا ررد ۱۰۷

 ۱۳ ۱ ی ناف هغایو اش داو (یویرشنا) هاب
 [ یوضفلا ی راتد ر) عیب ام و هتمق هنمض وال هع زاح بصغل |موب

 . ردلکد رتعم حسف هزاحالا دعلاب تزاحا خ-فلادع س

 و کا دک دتا خسف ف ىل وضذ حس یح اص لام هع ات

 . قاب ههدام « ۵۱ » ۰ زالوا حس هسا وا

 علا ابو مرو تزاجا هدکدتشیا یییلوضف حس یحاص لام

 : رووا شما خسف ی هسلد ( كداب یوه ) ه وصف

 ها حج یلام وضف IS کر ۳

 هردص ندفدلوا ربح كرهبماس یکیدتا عش هحاق بودا عاعسا

 یقزاجا هستبا خف بویمنکب هلغلوا عاطم هنیرادقم تعم نم
 ( یلوضفلایفراتحدر ] ردهدنمکح نکیناک یخسف بولوا ربتعم

 نوا یبرتسا كنس صخش نالف e و

 a هدک دید EUS یساربل لامع ثالزو ددع

 هققطاق ا هساد مدلوا یخ یی هدن هسدناص هل وا سا

 تبا ینیدلوا شعاص هنساربل یلئاغع هداز اهد اب ددع نوا

 ددع نوا هی دا اما . رولوا حر تزاحاو هلا رولوا

 ۱ یمعدو بریاوسآ نیتام هال یناخ
 هزاز ] ردلطا تزاحا هسلا رولوا هاط یدلوا شلا نوتاص

 .قا ات قو ام هبددام «۸۲» [ ع ويلان« رشاعلای

 هیاع ءان ءردمزال یساوا هلا نم نالبناص تزاحا - ۲

 ۰ رداکد راح هسل وازبحم هل رخا 3 ییموضف 7 یحاص تاپ



 VT ماکح الا هلم ح رش

 كيمخام NS E I تالاق هب دنه ] زالوا شاوا

 . قاب هتسالوا هرقف

 عس صخشرپ لوصف یللام تو ا . مکن

 2 یر مس 4رسما توک-س بوروک ینآ نکردبا
 ( علاق نیتفلاتاعقاو ] یک ینحهلوا

 کج لب هلوا زبجم ی "الوضف یلیکو كنیحاص لام هدول
 هس یعب « هلوا ندا حس "ال وصف هک ولو لکوود . ردشعلوا نا

 كارخا قرلوا یلوضف هسمکرب یتح . رولیب هلوا زبحم یی
 لکو هنعس كلاموا ندنفرط یلام هرکصندقدناص یلام

 . رولوا حح هسلوا زج یي روک ذم هدنولوا

 ۰ رکصت اف وصف یلام كنسص ر هتل مکه تن

 یصو لوا هدمبهدهننا بصن یصو هبیصوا ینهسمیک لوا 5 ح

 ۲۰ یوضفلایف راتشدر ) رولوازتاحهساوا محم ییہ روک ذم

 بولیهلوا هلبا تزاحا هلع بجومر یداه تو عن
 قرهلوا یوضف هسمکرب هلع ءان : زامهلوا لا ارش هسقو

 ارتشا ندنحلاص لامت هرکصندندناص هرخا یل

 لطا رو دم حس هیات | ماست ءاس هرول دم حس هدعب هدهتشا

 زالوا دساف هسقو . رولوا

 ین هس لع کدم تس مدش اذا زوم اهاود

 اما هعس زاح كلالسا هنمض بوصغاا عاب ول تصاعفلانا

 فال هنم ثرووا هلبهووا کلام نم بصاسلا هارتشاول



 ماكا ر.د ۱ ۰ ۷ ۲

 ا وتم لاتقا بصاخ اما . رولوا

 دفان قیاس حس هسا وا ثراو هلاموا بصاع اب هه هصاف ییاموا

 عیلا بيس سیلو نامغلادنع ثللاببس بصتلاذا » . زالوا

 ارخأتم ثرالاو ةهلاو عسلاوهو بسلا قبف ثرالاوا ةبهلاوا
 در ] «هع موال هصع مو هتمق نمض ول هع زوحو عسلانع

 7 ۲[ ىلوضفلا ف راتح

 عاص نر  ک یییوضف حس یحاس ۳

 هخ دل وا غاص ن مدلوا رحم ییہ ) اب ( میضار هرب هخ دل وا

 اوغلیو رار انا هلوق ةيافكل » . رولوا شلوارک یس هسید

 .( هثدلوا غاص ن توط ییم نس) اما « . ای تمدام

 هزاز ] ا لدال كاسمالانال» . زالواتزاحا یعس هساد

 E ولانه رشاعلا ف

 شملیا در هدنکیدتا عات سا یییلوضف عس یحاص لام

 یر وب اب یرتشمو هنس هماقاو اعدا یغیدلوا

 حس حرت یسهنل كنرتشم هسا هند هماقا هللا اعدا یغدلوا رم

 یدادفب اغل تا حیجرت] «همزام یرشلاهننال » . روللوا

 ( عیلاق

 « تواوا مزال اا العفا الر الب هجور كنزاحا

 هکلامیوضف مس الثم هک هوش .زافلوا دع ندنزاحا توکس اما
 زبح یبیلوضف عیب هلیسا توکس كلام هدقدنلوا رابخاو غیاب



 لطا « عود و کز Sa 6 وصف یلام ۱ ِ

 حرم اف زالو داده هاو
 . قاب ههدام ۱ ۰

 لامهک هل وش ۰ رولوا ید انک شالوا "الوق « تزاحا

 هدک دید . مدرو تزاحا » و عاعسا ییلوضف عس یحاص

 اب + كدا تباصا اب « دا لزوک یک قلا و ترا
 شدادج کا روا هلوف تا ۱

 نارتلافرءیو» . زالوا تزاحا هسا شعد ءازتسا اما . هسا

 راتشدر] «دطاوهلصال اذا ةزاحا نوکت نا ین دجوب لولو

 ( ىلوضفلا ف
 هصخش ر قرەلوا یبوضف یللام كةر 3 هسکر و

 رحم یس نالوا همدا وا هتنهوا هرکس دنا
 . رولوا خسفنم عس نالوا هصخشواو راح هساوا

 هد "ها ین كلام نالوا نیلا لر ا

 « هه هب ی ریشم 3 رک دما ضا ۰ تاط ند رتشم ابا

 [(یلوصفلا ف راتدرو راتحرد) رولواهءاعف تزاحا هسښاقدصتاب

 وا یحاص لام هدوتاص هبهنسکرب یبوصغم لام بصاغ مکهت
 ا شمل وا زب یس ا نوجا عم نک نو

 (۰ رات در )ا

 بوصعم هرکصتدفدناص هرخآ" نوضتد لا بم ۲
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  كنسبصو اب « یسیلواب ۰ یلیکو اب ۰ یحاص لام [ طقف ]
 ۲ [ و علا ]۱ یھی یش ترد [ هد ] نرل [ تزاجا ] یس

  ردطرش قلوا ]دوجومو [ معاف عیم ]4 [وزب ج ] ۳ [ویرتشم]
 هسلوا كاله یبیر ] ولو ندیش ترد رک لا رام یعب [ ندرا و

 ع یراو كردبا تافو كلام یتح [ . زاملوا راح تزاحا
 روسالوا دع رخآ یش عم مکهتن . زالوا راح تزاحا هسلوا

 . زالوا رتاح تزاحا قترآ لوا هدنمکح لاله هاا رغ هر

 هدنمکح كاله یسماکید بولبح هد ولوا هفوج عم الثم

 درج اما . زالوا ذفا مس هبا تزاحا هک یا هوم
 رغ یا بالا ی هیدنه ] ردلک د هدنمکح اله ینعایو

 ( . ىلوصفلا ف راتشدرو عوسلانء

 حس هوا فات ضقلا للام نالساص 6 وصف

 یرتشم هزاحالا لوو ضیتلادم و . قاب هددام ۲۹۳» رولوا

 عاب هسرلید بولوا ريح یحاص لام هسلوا فات هد

 هدام 4٩۱۰ ۰ رریدتیا نیمضآ هبیرتشم هسرابدو هبیلوضف
 یر ی 5 ها ردنا رابتخا ینیمضت Ed اههو . یا

 . نمهردتا نامضت 6 !هدونودقئرا بولوا

 ینیدلوا دقعن« احیبحیسلوا ذفان هللا تزاحا كنبا وضف مس

 ینیداوا لطاو دقعنم ريغ یلوضف عاما ۰ بولوا هدریدقت

 رکید هسمکر هّلع هام زالوا را هلبا تزاحا هدنروصح



AC ۳ حرش Es 

 ا تزاح تو حج هرز وا ی ۳ ا

 روک ذم ع" هساص هنسفت یلام كريغ ىلوضف هکر دق وش نر ولو

 دقو هسا ارتش ربصإ هنال» .رداکد تزاحا لباق قرهلوا لطاب

 : ىلوضفلا قرات در) «عسلای نیف رطل یو الدحا ولاناب اوح رص

 دفان هالا تزاحا یوضف ع هرزوا ینیدنلوا نام هدهلحم

 .دقا هل سلوا ثراو هعسم یوضصف یاب درب هسقو بووا

 عیب هرخآ قرهلوا یلوضف ییلام كنسابب هتسکرب ین . زالوا
 هام زوک ذم هسمک لوا هلکما تافو ياا هرکص ندکدسا
 ..زانوا دفان رو دم حس نزسکما ددحشیس دقع هساوا ثراو

 . «هبزاز ددج الب ذغال E ےن هجا ل ع :

 .داقاو » [ . رولوا خسفنم ] حس [ هناصرو ] ثزاحا [ و ]

 خب لا و ةزاحالاتلاملل او لوقلابو لعفلا د زاحالا زاوح همالک

 ( ران رد) «عسلافاهاق یلوضفا اذک و ةزاحالاالخسفلایرتشمللو

 رکید هاهج و تافاسم هللا تالصاح عبر یغاب الم هسمک رب
 هز ءدبا لنعو نیس هدغاب روم هل واو ن

 رار هلا رلءونم یاب هسک لوا هرکصندکدتا وومظ رهویم
 فوفوم هننذدا ۱ و قعاص یرله ومم روک ذم هسلاص

 نع هسنا رر و نذا . زالوا واخ مس هسانم رو نذا بولوا

 ه رلو وم E قره وا مس هتم 3 لرله ويم هلا ع ع

 طرمشلاب لطسام لف راتح در ] رلا یتسهصح ندنع نشود

 [ ۰ هقلعت حصبالو دسافلا



 ماكا ررد ۱ یو

 هحورت قرهلوا یسلو ی 2 و و كص ىع

 رانو ( . ییوضلاق راتشدر ] رول هلوا ریس ییس رود دم

 یکدم كنیرتشم عمو [دفا هسا رر و تزاحا] هرول دم عح

 هلا راشهو ناعمو رناندو مهارد یحد ع 2 ٤ یکی نیدلوا

 نکو . رولوا یلم كنحاص لام هساند وللثم تالکم نالوا

 هسل وا فلت هدد لو ضف هزاحالادع اب هزاحالا لق رو دم

 ا ه2 اد . رک مزال ناخ هلفلوا نداق تاما
RT 

 کھ عا اثالد زاح اف هلایص و هلعج مع منبلام عابولود

 ۲ راتح در ]
 الام نالوا E, A همسام هرن مک < ییاو

 ا از را كر یللوضف ,ینفنصن كلا
 کرت دا کلا طقف . رولوا n ا

 رګ هروک هب یل اات هللا هح ر فسو ییا ماما هسا رولوا زي

 . رولوا حسح مس هدنفصت تها یی هدنسهصح كدالوا

 یعل یس و 5

 هب یا و رفزو دم ماما . د مد زکلا هسفو

 قغ نالا و هده ] رولوا راح هدنعا ر زکلا حس هروک

 ( ۰ عوسلانم

 عیلادسعب هدکدلر و تزاحا هب لو ضف 2 هلهجو هرقفو

 ا یک عیب« لصا ید هدا ز نالوا ثداح هزاحالالیقو

 (۰ عوسلانم رشع ینالا بالای هبدنه) رولوا یکم



 ۱ ۷ ماکح الا ل حرش

 یرتشلا اذكو اعاجا ذفن مبلنیترلا زاجا مث عاب اذا نهارلانم
 (۰ هزاز] «ندلاب ةترغتسم هکرتلاو ثراولا نم

 ك.صاغ یوصفم لام هلم بوصغم ۰ بوصغم عیب ۵

 یصغ بصاغ بولوا فوقوم روک ذم ع هسناص هنس ريغ
 هسا رولو یمن كمم بوصغم هدیودنا راکنااو ردا رارفا

 رولوا فلت عیبم ماستلالیق هدنویلوا یسهنیو ۰ رولوا مزال عی
 ع ویلا راتشرد] .قاب ههدام «۲۵۹۳» . رولوا خسفنم عم ها

 ۱ [ یوضفلاق
 عرا نم ۰ ی كنضارا نالوا شرو ههعرا نم - ٩

 یرتشم هسا زالواز باما بولوا مزال حس هلا رولوا رحم یم

 راکب ردق هبهحناتروق ندهعرام یضارا هسرلبد بولوا رخت

 ماکحاقهداز د وم) رردتا خسف ی هعحارملاب هک هسرلب دو

 ( هدسافلا عوبلا

 #  TVAهدام 6

 یحاص لام [ دوخاب یلیکو اب یحاص لام هدیلوضف عس ]
 هسرابد [ یسیصو دوخاب یسلو] هدولوا نونج ابو روج ی
 رابخ ) کو . ردا خسق یہ هسرایدو ررو تزاحا مت

 . رلرد (یلوضف دقع تزاحا

 ینعب , ردحا ندماع یو هللا صاخ یو ء یو یهدارو

 کاح هجنیملوب یصاخ لو قجهلوا زج ییلوضف مس كنيبص



Eماکخا ررد  
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٩ DLE EEUU BHI 

E 1 ع ءَ 8 ۱ ت 

 یعس یيا و E هدعل هدهسلاص اهد ی رند هر دص

 هدنه ] رولوا لطاب یاث عسو دفان لوا عس هسلوا زي ندر

 ۲۰ ع ویلا نم عساتلا بایلانم ثلالا لصفلا ی

 یا« نالوا نوهم هدربع x هسمکر « ںوھ ص ما

 درک و لوسا درک ینو هدارش توو هدک دتا کا

 o ر ارش الا له نوتسلم

 . زامهنلا ندنلا نوهم هغدملوا یساضر هداسا مدنا خاف

 را یرتشم هسلا زلوا یضار هعسم ماس لاجل ایف ن صو

 هعحا راب ا 4س راند اک ردق هتهر تافه راد تولوا

 . قا هدام « ۷٤۷ » ۰ رر دشا خسف یعس

 ید نهار مک هتن . ر الوا مزال هسلوا رحم یس نمصو

 هشهار یهر نصا .ارا ینهار ندنخحهلا نم اب ءادا

 )5 عوسلاق حق ] رول وا مزال حس هسا در

 ۰ ا كر یهر نهرطانذاالب هاو
 هراحا ابو نهر نر هدع بودا نهر اب راحما هد هصخش رب

 رولوا لطاب نهرابو هراحا قرهلوا دفان حس هسل وا بم یر ند

 ( ٠ ع وسلانم ثلاثلا لصفلاق عساتا بالا هبدنه ]

 نع ضدو حس هب سم ر ییهر نمرلا ندا اب « ینهار

 و دع) هد وای 2 ثكملالو اه د هصحش ر را ظر هر ا دکدتس ۱

 ۱ ى رشملاو» (رو زلا لخا وو ردالوا لوا عج هس رابر وو یھر



 یرلنآ هلتهج ید لوب یسهددع عاونا كفوقوم ع
 ‹ یلوضف حس ۰ ردقح هل وا عی ره یماکحا رار هلا دادم

 ورا هدارو هلغلوا ررح دەت هدام یال صفت كىو

 هوتعم هلا روححم زبغ یص ۲ . ردقو تجاح هنماکحا لصت

 هننزاحا ك ا ا یسیصوا یسلو یخد یسارشو یی كروجح

 [۰ ع وبلانم رشع یا بالاق هدنه ) رولوا فوقوم

 نانلوب هدنسهراجا تحت كربغ هسیکرب ىع .روجأم مس ۳
 نوئاص درهلس یغبدلوا el درک هدک دّسا ارتا یلامر

 دقع ا بولوا حک یمارش « كرهیملم 3 رکن

 ندلوا یتاضراب یخنم هراحا تدم هدهسیا نەدا خسف یہ

 هعییم ماست لاسایف رجأتسم هلهحووو . زامهنلا ندنلا روجام

 ندهراحا ییبم هسرابد بولوا ر یرتشم هلا زالوا یخار

 خسف ییہ هعجارلا هک اح هسراید « راکپ ردق ههنا تر وو
 یعس راف : 2۰ طقف . قاب هنهدام « ۵۹۰ » . رردتا

 یفیدلتاص كروجأم رجأتسم یتح . رولوامزالعس هدقدلوا زبحم
 مکیدریو ها هدهسا هدمهراحا عیب هب ی رشم ددد ع امسا

 ردندکمرک كارت هدمد یروجأم ردق ههدا دغا یرجا
 لصفلاق هبدنه ) رولوا دفا ع هلغلوا كعد تزاحا هساد

 هرجأتسم هسمکكرب مکهتن ( . عویبلانم عساتلا بابلانم ثلاثلا

 کمد یدلآ ا هنسم نالف یلام نالوا هدکهراحا تحن

 )۰ هب ربح ۱ رولواشلوا رب یہ هسلد « نوسلوا كرام » هد وا



 ماكا ررد ۱ ۰ ۶

 ۰ )ااآ ۱۱۱۱ ۸۱

 بولوا مزاتسم یلاطبا كرخا قح كما تاثا یرایخ هرب

 رذع ون هحمکح مدام ۱۵ هتسا ررض كوا ررض اک | هسیاو

 ( دوعسلاوا ]

 نوجا رارتحا ندنرلثراو یربصآ ( ناععاسم ) هدو

 ندعس یراو هدقدلوا توف یسیرب ندنامیاتم هلع اق .ردلکد

 ( اكا لیق هاشا ] ضهنود
eنیفرط ارز . یدسد « نزرسقلوا یساضر هل رکید «  

 كلوا باب مکهتن . رارولسهدبا خسفو هلاقا یس دقع یضارتلا
 . یدنلوا ناس هدنسماخ لصف

NT} 
  1هشدلوا فا کلر ) تک نالوا رع هدم زال ربغ حس

 ] عوسلا لوایق رحم ] [ .رولسهداخسف یعس ۰ [ ۳۰۱ ۱۳۱۰

  » ۳۵۷,۳۳۷ ,۳۲۰ ۳۹ ۳قاب ەرلەدام .
 نالوا لماشو ماع هنعاونا عیح كمزال ريغ عس هدامو

 صوصخ هنعونره لروک ذم عس اما بولوا هدکعا ناب یمکح
 لیصف رب هدعضاوم نانلوا تراثا هلبا ماقرا هدالاب مکح نالوا

 ردد لاحا لادم هدامو کيدل وا ناس

VV 71 هدام ۳  

 هب دنه ) [ . ردلا هدافا یمکح هزاحالا دنع فوقوم مس ]

 (۰ عویلانم لوألا بابلای



 ۳-۱۰ ماکع الا محرم
mR RÎ îrî r îîî îîî 

 *تمق هلتهج قلوا دوحوم یخد هدتعاس ھه یلاحا یطوتس

 ینجدلا نالوا ندمیاب كنرتشم نک هررقتم رغ هخدعلوا ضق
 ءاننو عفاو صاقت هلغمالوا یواسم انس و شو

 دوعاو ا ] نمهلوا تبا سسح قح نوا یربشم هبلع

 ( رام درو

{VE} 
 تچ FOS یعوفو كع دم یعل ۱ لالا یف دف اب 0 1

 هک كىيا نالوا [ ی | كع نزسقلوا جاتح هلشر

 بالا ق بدنه ز [ . ردنا هدافا ] ی راتکلام هعسم كنسرتشهو
 ۰ قاب هح شو هب هدام « ۳٦٩ « ]۲ عو ن» لوالا

 %  "Voهدام 4

 یساضر كرکید [ یسرب چیه ندنامیابتم هدمزال ذفان ع ]

 [ ۰ هود | ندعس هدنفور هلا ردعر چیه ن زسلوا

 ۰ 9 هنحرش هدام 6 »

 راهبلوا شماغاط زونه هدونلو .ذدقع سلحم نافرط هکولو

 قرلوا ماع ندنفرط .دقع ارز ( .ع ویلا لواق ررغ ررد ]

 ندنف رط ا ندو هلغلوا ل خاد ه یرتشم ڭم < عسیم



eماکرا ررد  

 ۳ ا تالا هر دنه و ساق ا علاق لح در

 ۱ قاب هنح رش هدام ۳۷۲ » [ ۰ عویلانم

 .ردلکد نوا زارتحا ندخسفلالبق یریعتهدقدللوا خسف

 قیرطب یساوا حورشم هجور مکح خسفلالق هکنوج
 ۱ تا

 توف عاب هدولوا زا عییمالثم یدلند ردتحا ندنزیهم

 ي د رتشم هسا سم تجاح هنشدا نفکت" کا وا

 E: E ) ردا سح ردو هب هح دا اسا شب

 ۱ تراش یو هنا قوا نم قد

 نالوا هدننودم یرتشم ینا هدقدلوا ند کب ا دوقلم

 2 هوا ا زا ادا هدنلباقم جالا
 ردو هر هم دنا افتسا ید رو چ ى دوا خسف حس

 رهدنسهاباقم ینجالا ها حب ءارش اما . صودا نسخ ییسم

 روک ذم یرتشم هدقدللوا هلاقا عس هدمب هذیولا نوتاص لام

 رولر هدا سح یسم ردو هب هحش دا افششا تالا

 6 وش یزد ا حک هلا داف حس ه دنا و

 كمياب هللا ینجالا نالوا هدمیاب هوا كنرتش» هدحبح عر

 یواسم ۳ و ی نالو ینالوط ندعسم 4 هدرتشم تمذ

Nایا هی ندروص زا مالا هاتهح  

 بویلوا كلام هعیبم نع میاب هددساف عس اما بونلوا رابتعا

 كنتمیق هیخیسف كدساف عس هکوللاحو ندنفج هلوا قحتسم هنتمیق



 ٠٠١ | ماكحالا ا حرش
۱ EN 

 ذخ ایوةدایزلا درتسپنا عيابللفةباق لصالا نم ةدلوتلا ةاصفنلا ىا

 رشعیداما بالا یقه دنه ] « ضقلاتقو عیطاهمیق یرتشلانم

 ٠ن ند رشم عیاب ید یهدلوتم رع "هلصفنم هدانز ] ع ويلا

 مزال ناخ 4سا وا ااه هد رشم د هرو دم هدارو ۰ راولآ

 نامض هروک هیلاصت هللاهحر مظعا ماما هسا كالتساو . زک
 رواک مزال ناض رر اما ۰ زلک مزال ٠ لالامسا ییسمو

 یم یرمشم هسنل و دوح وم هدا وتم دام هدایز هدب و دنا

 *نامضلا ررقل ۰ رولق هنسودنک هروک ذم ا تولوا نما
ESS در [( 

 1 هدام ۳/۳۳

 [ هساشٌملوا نت ضق رکا هدقدنلوا خف .دساف عب ]

 ندربتشم ىن كلام یندلوا شعاص هلا دساف حس ماب ینعل

 ییبم كنیرتشم كدههجثدبا در ى عیاب ] هسیا شما ضو
 [ ۰ ردراو ییح کا ] كلاسما هدند یک نه سدح

 دخا ام اق ناک ناف نه رلاک هب اس و E لباقم عما نال «

 « دوعسلا وا حص الا وهو دسافلا عیلاق مهاردلا ناعتل هلع

 ندامرغ ر اس هعیم وا یرتشم هدقدلوا توف میاب یتح

 مدقم هلال » رولوا قحا ید ندننشکت و زبهح تم اب گلو

 نهرلا ناالا هتفو دم هامرضو هترو ىلع اذکف هتاحیف هباع

 «ءامرغللف لضف اف یلععاامردش یرنشلاو ندلا ردق نومضم
۹۸ 



 ماكا ررد ۱ ۰ °

A 

 ردعنام هخسف هادساف حس للوصح كنهدل وتم .

 هدایز ۲ هدلوتم هلصتمددانز ۱ ردعوترد هداز « هصالخ

 هلصفم هدااز ۽ هدلوتم E هداز ۳ هدلوتم رغ هلصتم

 عام E تولوا خس علام اکیا . ردهدلوتم رع

 من و خیس

 ةدایز یک یسماجا هلزوک روکو نسحو نمس و ریک ین
 كب ودا یرواب دوخاو هدایز هدل وتم ندلصا ینعا هدل وتم رو

 نالوا لصاح ندعسمو هدلوتم هلصفنم :دایز یک هویمو کد

 هو لد ساب ا یلوصح یه دل وتم راع aa هدابز ی ۲ هاع

 خسف داف عو ۰ دسافلا عساف راج در ) E عنام

 هاصفنم هدابز ی یوروک هدا ر را 5 هل عیسسم علا هدقدنل وا

 ۱ وا نیرو دم دارو( ملا ید یهدلوتم

 فلت ریصعت الو دعت ال هدایز لوا ساق رولوا ن E ES ہل |

 ۰ راتوا ا ا وا

 لا دساف عس ههنسک رکید ینسهچاب كلم هسمیکرب الثم

 طض هنس اقرب یعسم ی ها و ضف ینو ملست و عس

 لالساو ذخا یلوصحم نزسکغعا لالحاو هحابا هسمک لواو

 را وز ا اواو تامس اک لوا هرس ندکدسا
 ا لوصحم هسمک لوا هما دادرتسا یهاب روک ذم
 ةدارلا و حما ثاله ولو EG رول هر دتا نیمضل وا



RED ۳ 9 3ماد ا دن نی  

 ۱ ۰ 6 ٩ ماکح الا ع حر
۰ ۱۱۱۱۱( 

 خسف عام یالوط ندسسر نالوا حسف EYEE سان هفاک مه

 ماش یورشا ] ردا تدوع هش خسف قح هساوا لئاز

 [ ۰ دساقلا

 ۳ هم م : ۰ “

 قره وا E ا ؟ اح ۳ RE اس و نه راب
 زمان 1 - :
 ن دقاع ها تو یه بود لند یادا ا یاس ندنس هه

etمنع اچ دا تالا هب ده ۱ رارولسهدا خو یہ  

 ا لئماب تمد ا ها ۰ قاب هب دام « ۲ ۶ ) ] ع ولا نم

 زامهل وا خف مر مس هسلوالئاز خسف عنام ارگ شی

 عفت زا ناو نیملا ىلا هقح دومیالف عرمشلا نذاب همیقلا ىلا هلشو

  ROUداع قاب الا سس ت وضع اهل ا ىلع یضقولک «
a? ۳9۱ ۰ 5 ۰  

 ۰ قاب هب هدام ) 11 « ] ال علاق راتح در ]

  2 1 هم مي ۶ ۰ ۶

 a ی رشم لام کیدسا صد و ا رشا ادساف مک هتن

 كنفرطو تبع رابخ E هر ندکدتا ملس و اه

 مود ص ف هسا در هلوا "یرتشم ینعع هنعلاب ا یرلاضر

 هلا س راسخ ارز ۰ ضەدا 2 هنعل اب یا ءانب هعس دانا

 ۰ قاب هب هدام ) ۵ ۸۷ ۱ دو نیا شا نواص ندا

 لدنس ه رابع » ا ...قفلوا ر مع هد ولوا ا E « لا ها

 ربع I هدایز یہا ردهدلوتم رع ا هداز دا ص



e0 ۸ماكا ررد ۱  

 هموق يع باغ ىلإ یرتشم هسا زا قیدصت میاب اما
 کا در هعب اب ان تو.لوا لوف هلس هسا هماقا هاب هنا دنا ص

 [ ۰ دسأقلا عسل ماکح اف ماکحالا لمتشم ] رولوا روج

 قلدصت وا ا هدنولوا ا بلا E ند وو

 یغلدلوا ا نوناص اف ندا یم یعب هسشاردا

 لح ر نم ۳ لاق وو « رول ناک اک روک دمدر هلس هسلبا !ناس

 .ءاح 9 درسا ناف اهدرئس نا عیب ناك عاملا هب ذک و ار و

 مرا لح رلا فذ تد ناف اذه تنو یرنعلا لاف لحر

 الا بالا هدنه ]< كلذکف قدصناو ضام دادرتسالاف

 0 ع ولا نم رس

 ا جاغآ هدنن ورد یرتشم هدیولوا هصرع الثم جیم

 ینسانساب جافا یرتشم ارز . یدلوا خنف علام ى ا

 . قا هدام « ۱۹ » ۰ رولوا ررضتم هدقدنلوا رابحا هعاق

 هرولمهدنادر هعلاب هباختلاب ب ینهص علا خسف یہ ی ریشم طقف

 .ردشملوا یضار هررض ها.سعا افییساسو جاعا یسودنک ارز

 نالا نوتاص یلام ر اا دیوار دنلوا ٠ هد هلخ ٍ

 وا علاب ها ع هللا حک عس ههنس رکید یلام وا یرتسشم
 وا ندهنسم وا هو . رردشا نیمضل هب یرنشم یا كالام

 نیم 4 ا نالوا حصا ۰ یک یجهمهدا دادرنسا لام

 ( ۰ دساقلا حلاق یورفلا ] ضەردتا ید

 نیدقاع مه یعب هجو نکنم ESL هلا لئما تم



 1 ۰ ۷ و 60 وب

 نام ید ثعباب یر 2 یح ۰ رول وا E EE < نا داور یسآ

 .رولوادب اع هعب اب یراسخ هسا وا فلت هد رشم د E هد وما

 : قاب هح رش ا هدام

 ارز ۰ یدل وا حس علام تاق رص یک نهر ۰ هه 3 نو

X7تولوا مزال هسا ردا 9 دع ا ۳  NEحد  

 u حک ۳ یتیدلآ ا هلا داف 8 ی رشم

 تافرصتلا ES لثمو یی زلا لاو De زاماق خسف قح هل-یح

 ع رشلاقح خسلاو دعلا قح هبقلعت هلال دادرتسالا قح عطش

 هتجاط دلا قح تلغدقو الا دصلاقح و هللاقح عمتجاامو

 یرتشلا فرصت هف ضقس ثبح ةعفشلا فالح ىلاعت هللا انغو

 «. اممشس یهعا لوا تناکف دعلا قح هال

 یح هلهح ولواو شما مچ هصحش ن ناو یچسم ۰ یرمشم ادساق

 هحدا قردصت علا هدک دّسا اعدا یه دل وا شخوا مو RU خسف

 راح SE رول وا مح هلا تم بولاق خ ا یح

 لوا هرکصندقدناوا مکح هلا تمیق هلهجو وب [ دسافلا عسلایف

 ۰ نوسمالرک نوتا قلدصل زور هدنما دل وا رضاح باغ

 صدا داد رسا یھ عیب ق را نردقتلا الک لع ی



Eماکخا ررد  

 ,lh هلا دساق حس لام N نوتاص | دساف راه

 اا یک ییا هرخآ هرزوا یلوارخ

 رگ .لبقب هتسف ی هسا رد فرض هتروصر
 مس هدنهرو قدصتو هبه هرزوا یتیدنلوا نام ۳2

 ۸٩۱ »۰ زالوا مزالو مامن رانو ملستلانود ارز  ردطریش

 ۱ < قاب هرلهدام « ۷۰۰ و
 ارز . یدلسد « طلا ... هسا راقبج ندنلا » هد هل

 ختسف یهراجا علا ها راجا هرخآ یلام ینیدلآ ادساف یرتشم

 دف عم هلن اد زاحا کنوح .رزولمهدنا دادرتسا یعسم بودا

 ا لاف » را ا ندكلم ىد ندلا

 « .یھّسا حسف ردع ءا ملا داسفو رادعالا خسه فوض اقع

Eb Eتدصو هنس ر یلام الا نوناص  

 یم هلا خسف یعس عیاب هغدلوا هدا یسودنک هدکدشا
 ۹ 1 رولسهدنا داد رسا

 نکا هدد ی رشم م سلب هدب ويم راقبح لا هدر و

 علاب هسلک ناص هنتمیق هللا هبوامس تفا اب یلعف كعيبماب كنسرتشم

 یم هسخوب بول هدا دادرتسا یعیمرار هللا تمیف ناصقت

 او و دم ناصهاما م ص ەر دتا نامضل كرتلاب هب یرتشم

 ناصق رار هلا دادرتسا ندنرتشم یعسم علا هسارولوا هل اعف

 یرو ¥ ناضل. ڑی | ندی راشم هس رل د وندسدنحا هس راد د یتم و

 عوجر ه ینجا لوا ید یرتشم هدر دقت دل | ندرتشم

 یعیبم عاب هسا رولوا هل لعف كمياب ناصق روک موم ردنا



 ۱۰ ۵ ۵ ماکحالا ع حرش

 هرکص ندقدلوا خسفاب ندعوا خف روک ذم مس نزسکما

 قحا ندامرغ راس هعسالهلام مان هسا ردنا تافو یرتشم

 . رولوا

 و هسا رووا شک ۱! ندنضوقم كفا ی تكسم یا
 0 دسافل اعبلاق راتشدر ] . رولوا داع هبه راس یامرغ هدانز

 یرتشم] هکاب هدویمروط هرزوایاح [ 7 جرم طقف ]
 دلالهسا یا یرتتشم دوخاب هسیا رولوا فلت ] نکیا [ هدد

 ین [ هللا ] مزال [ حک مس ] هیربع كمئاب یا [ هرکیدایو
 ماست زونه هب یرتشم هدن ودبا ۲ حس ] قر هلوا رسطرش رابخ

 «فقوهلبا حک فق وار :مماسآ و نهراب « قدصتاب [ هیهان]و هل سما

 ۰ حاصاب كما تاقو ی رشم یعا یتودنک هودا هنا ران

 ندنکلمینب [ندنلا ]یعبم [ هلتروص ر یک ] قاق لدن راج اب
 هصرعایو قملوا رام هدب ول وا 3 عسم د وخاب هلا رراقبح ۲۱

 كماکرد هدیولوا هسلاابو [ كملکید چاغا ] هدننورد [ هدنولوا

 رولیدا [ هوالع "یثرب ندنفرطیرتشم هلتروصرب یک ] قعانوا
 | دوخابو | رولقا لصاح هدل وتم مع هاصتم هداز هدعس» عل

 هد ولوا قواو [ تددا نوا هلا نحط هدیول وا یادم ] حرم

 ۲ هشا رويدا يضهر وس تاخهتنکد نساك

 ىرتشم یبمو [ زاملاق خسف قح ] قترا بولوا مزال عس
 . رولوا نماض یرتشم هلهحو ها هدام بوبم هدا دادرتسا

 ارز . یدنلوا دن هیدنف مزال « حس عسد ی هد هلحم



 ماكا ررد ۱ 4 دا لی

 قح هاسافو كسر ندشدقاع هکنوح . ردلکد نوا زارتحا

 . رولسهدبا خف یراو تولوا لئاز خسف

 یس ىلا هدکدسا تافو نالوا یرتشم هلا دساف مس الم

 کج هلسه دنا دادرتسا ندنس هرو كنسرتشم یم كردا خسف

 EE هل ادر هنس رو یسم یراشم هک دناتافو مات ۳

 ]° عو لا نم رشک یداما بابلای هدنه ] ردنا دادرسا

 کد ام هخیف ید ارا رج لطاب اب دساق حس

 ماسو مس هنگ رب لا ااا ادا ماب الثم
 کو نا قلم هم تزد
 حا 3 هی. ] رولدا حس هل یی تولوا لطاب رود دم

 ۱ . قا ههدام «(ع۲» [دسافلا

 ندقدنل وا خسف دساف حج هلهحو یسه رقف وش كیدداموب

 ا ن انب میاب ندفلوا خسف زونهاو ی

 را یوم قردلوا ےک  نهر عسم ناو هدرتشم دب

 ۱ ۱ ساق ساب ندا والت + اولش: رولوا
 ت نر داش عسم رو دم هسعو ییام هدهاظ هقش ندعم

 هب یرتشم هدلاح ییدشسا افو هنع نالو یضوبقم ندرتشم كداب

 .رونلوا اطعا هنسامغ ردد كعلاب هدوا هلا رولاق هلضفو

 ام بابا برش یاب اد ير بنا رولک نامق یکعلابو

 دا افتسا ندنسکو تلخ هدا روهط هدورابا
 اطسعا همین ین كلام ییدتنا ضقو ارتشا "ادساف مکه تن



 ۲: هو ۳ ۳ هاش

 رم 6 اقا یخ الو E 1 ۱ 1۳ ند

 هنکوا هرکص ندکدتبا ملستو قدصت اب هبهابعم ههنسک ر یم

 هضم رام ماستو قدصتاب هبهاب عب هلوا علا 0

 نماضیتم.» كلاموایرتشم بو وا ۰ قاب هب هدام CAA» ۰ J ولوا

 ؛قحتسم یالوط ندنهجرب کردو و هدنو
 ,قحتسم 1 هدفدلوا لصاو ئان نذارخا تهج . هقحتسم

 لصاو یالوط ندهقحتسم تهج سا رولوا لصاو ندملع

 : زاملوا الاورت روت

 یرتشمو قحتستم ۰ عا هعسم در یال وط ندداسف الثم

 هه هعلاب ندنفرط یرشم رو ا عسیم تولوا هلع قحتسم

 . رولوا شندا در یالوط ندارخا تهج هلیسلدا ماسلو

 ندارخا تهح بولوا لصاو ندملع قحتسم اما ( راتخ رد ]

 راتعا شلوا لصاو ی ال وطن د هقحتسم تهح هسا رولوا لصاو

 هللا دنساف مارش لهجو ینیدنلوا کد یخد هدالاب اتم زا

 ماتو عس اب هبه هسک رکا قسم ها )4

 ندتم, یرتشم هستن ماستو هبه هلوا عیاب ید ترا

 شلوا لصاو یالوطتدهقمحت سم تهح هعلا ناعو زانوا یر

 راتم در ] ردشلوا لصاو ندارخا تهج ارز زاهوا راتعا

 |. م دا حاف

 ندنرلراو یسملسد ) ا RF كن ر یه ندسدفاع « هد هل



 1۱ 0 5 رد ۱ ۰ ۲

 ا ید یکم یک ینیدلوا قیتح « درو

 كلوا ناب لوا نم ۰ هقدص : هبه عیمنانلوا ارتشا ًادساف
 یک بصغ دونخاب ۰ نهر « هعیدو « هراجا « هراعا « عس هل ربغ

 دساف حس هدفدلوا لصاو هعناب د ندرتشم فرط هلهجور

 . رولوا یر ندنامض یرتشم بولوا شلدا خسف ینمب هکراتم

 6 بح اولا نع عه هدر هجو یا ییعف هیاع بم درلاذا »

 دوخاب و ملسل و هف دصان هه هعب اب یم یرئشم ا ام

 . . رووا شلدا خسف دساف عم هسشا ماسنو عم اکا

 یلاموا هسمیک ندا ضقو ارتشا یلامرب هلا دساف عس اذک
 یرتشم هو عس ههنسکرب نالو ییکو هیارش كتبا

 حوا هرکص ندنو یتح . رولوا یرب ندنامض هسمک لوا ینمب
 [ .دسافلا عیلاقیورشا] و ام ها

 ۱۱  توطر ها داف ارش هر اکو

 فلت هدند كنآ هدهشا هداعا هنیابهطابلا لف ءرکص ندکدع
 ایام نشا تاب لا تم کلا ەك لوا ةهسلوا

 درلانال ناصقلا ردقالا هيلا ادار راص هنم عادالاب نال» رولوا

 ةراشا هرفو قحتسسلا نع عقو دجو هجو یابف هياع تحتسب
 هنال خسفلاق هف الا قح لطمال یرتشلادیف ناصةلاناىلا

 3 ع ویلا نم ثا انا ق هزاز قحتسلانع هعوفو حصا لطا ول

 . رولند یمکح در هرانو هتشا

 هم بوو ا لصاو ندب ره Are فرط هعا اب د یا اما



TA دز 
ore 
۱ 

 ۱۰ ماکح الا رزم هو یا
۱ OUUOOEOLTOELEDHEHEEUN 

 نالوبعوقو هدریدقت شدوا شندا ضیق زونه عیسو
 رد هو خسقفو .رونلوادع عاما نددساف مس « خف

 كفرط رکید ابو اح مکح اما بولوا مزال یماع ثانحاص
 ررد] « ءاضقلل ج اتحالاعرش تحاولانال» ۰ ردلکد طرش او

 ( . دشاقلا عساف یورهاو

 1 ودورفسا دا ص یف داف ر ندناعل اتم یا

 ضبقلادمب كرك « نوسلوا هدندمیاب زونه عیبم یمی ضقلالق

 مومتم عل هددقع باصو یوو ها رو ید كعسو نوسلوا

 ندنمتمد 13 یا محار هندن داسو یکم دقع هلا ن نالوا

 یکلوھج لجا او عفان هتسدقاع دحا كرکو نوسلوا ینالوط
 ] کید یر سه نوبل وا یالوط ندتسملسس وف دیاز طرشر

 كنرکید . رولس هدا حاف ی هاطرش قیهو تاروتو

 ردلکد مزالتاذعم اریز ۰ ردکدطرشیلاضق ك احا ۰ یساضر
 داسفلام ییدتا ضو رشا ادسناف یزاشم

 هنسهناخ كس رتشم بو الود مابءهدلاح ییدتسا در هعلاب ی هعس

 هل یرتشم هسلوا فات هدنسهناخ كسرتشم لاموا هلکما هداعا

 هنمدقاع دحا طقف [ . دبسافلا علاق راتحدر] زاک مزال نامض

 هدم ماما هدداسف نالوا ییالوط ندنسملشوق داز طرش عفان

 هاضَق اب اضر فرط نالوا داع هننسودنک طرش تعفنم هروک

 خف كفرط رکید هدهسا رولیهدا خف نزسقلاق تجاح
 ( ۰ یورشاو ییاتسهفق ] ردفقوتم هاضر اب او



E N <* 0°ماکطا  

 ارتشا هلا دساق ع ار ز « یدلند «هسلوا فلت » هدهلح

 هللا لف كععماب ۰ كن رت شمات ۰ هوامس فا هلام نالوا ضقو

 داد رتسا ییم رار هلا تمیق ناصق عیاب هسا وا ضراع ناصشررب

 «همقلا 0 رص و یرتشلا لع حا دارت نا هل نسلو» . ردنا

 CAEN عسلاق یورها داسفال ةلارا )

 هصوشمو عوفدم ۳ سو ع اس هلا داف ءارش التم

 ند راح اغا دن ا دندن e ها یهدلا نوئاص

 ۱ هتشا تر ناصه هب هاب قره ورو ندفوفح یرادقمر

 ند رو دم خام و دخا ندرت شە یاہو حسف یعمس یاب

 یتسلقا عف ولان ندا تباصا هرلحاغا ناب وروق

 لعه صَسا ناو » [دسافلا الا ا ۳ دا" د رهن ی رشم

 ا لع وه a یرتشاا نمض میاب لا اشنا الت

 یتح ادیتسم راح میابلا لمش ناو بصغلاک ین اسا عا ءاشناو

 ی هما ] « هنم ثله عاملا نم سح ىرتشملا نم دجو م اذا

 )> عوسلانم بارلا

 € دا ۳۷۲ ۵
 ندتدقاع ] هدر وط هرزوا یلاح عم [ هدد ساق عب

 |[ ردراو یتحکعا] دادرتسا ینو مو [ خمق یہ تار یه

 ا لا لرد هوا وا لا ف كرك عیبم (راتخم ردإإ

 كما خف یروک ذم داف ع نوجا هلازا یداسف هکلبو

 ءا ردت طعم عس ادساف ارز رد جاو هنرروا یر یه ندنسدقاع

 ]۰ راترد] رولوا تحاو فر هلع



 ۱۰:۹ ماکح الا ل حرش

 یتمیق ی هدتموصخ مو هسا شاوا عطقنم ىلثمو [یناتم هسا]

 مزال یسمر و هعلاب كن ریشم یم یددضق مو هسشاهدناتمق و ]

 N دار یتمق كعسم ضقلا دع یتح [. رولوا

 مو ه دلاح یه توشوا ریتعم هداب ز رو هنا ا ۳ و

 لخاد هتنامض هتلس شم كسی ارز ارد 9

 دنازت نالوا لصاح ضشقلا دعب هلتهح یییدلوا هلضصف « یسوا

 . زالوا رشعم تم

 . رووا رست نامض هلیسهرابع « لا کم وشو دهل

 و یلثم هسا ندنابلثم "یشر « نامض هلهحو هدام ۱٩ ار ز

 ارتتها ادشاف :قحا . ردرابغ ندر ی
 هعیاب اتم كنا یرنشم هلغلوا ندنابلتم میس نا وا

 یدا العا اهد عم ردلکد و یلثم كعسم یاب هدقدلوا ثاحهر و

 میابو ۰ ردکسرتشم روس هدنراکدتا قالتخا وند ردو یرتشمو
 (۰ دسافلا حلاق هبرمخ] ردجاتح هناا یتساعدم

 هلا دساف عم یعب هدخوشم رادقم ا ۰ تم رادقم نو

 ضا « كتمق هک مزال ینامض كلام یتمق ناسلآ نوئاص
 . ردکسرتشم نیمبلاعم زوس رلهشا فالتخا هدنرادقم كنالوا

 . قاب ههدام «۷۷» . ردکعیاب هن اما ۰ قاب هب هدام «۸»

 عد وا و بصاغل اک انماوا ناک اننمض اقاطم ضااقل لوقلا و»

 كالهلا وا درلا ىعدا اذا عدولاک هنع نملا طاقسسال هتي لشو

 علاق راتشدر] «ةلوقم نما طاقسال ةنلاو لش هش ماقاو

 ( « دساقلا



 ماكا ررد ۷۱ ۰ ۸

 ء والم ینیدلوا  ةققحح یضق كعسم نالتاص هلا دساف مس

 ۰۱۱ ۱ ریاض ادا یرشم التم +رواوا یو اک

 دشا صا هعلا ود ردشسراق هليا ےادغب نالف ییادغب

 ۱ ] رولوا شعا ضق ییسم یرتشم هسریدشراق ید عیب

 ] .عوسلان رم رنشع یداحطا بالا هدنهو

 میم نالوا ] ضقو [ ارتشا هلا دساف عس هيلع ءا ]

 ۳۶۶ جسف ءارک لوا ۲ فلت ] دمآ الب | هدندنع یرتشم

 ۱۳ ۱ قلا لف درک «نوسلوا فلت هرکصندقدتوا
 كما ملساو هه سو دلالساف فا یآ یرتشم او

 ۱ هلهج ور یکی ملو یرندنایسا نانلوا نام هدهبتآ دام دوخابو
 8 ,î د رال نسم نر [ هسلوا ] ردعتم یدر هعل ا اع كعسم

 ۱ ندک دا ضو یم یرتشم یتح [ ۰ رولک مزال نامض ] کاب

 كعسم میابو ندودنآوا خسف « دقع ۱ هعس داسف هر

 هدیرتشمد زونه عم هرکص ندکدتا اربا ییرتشم ندنتمیق

 ,زامهاتروق ندنامض یرتشم هسلوا فا سصقتالو دعت الب نکیا

 ما ردد حس ارا ندنتمیق نکا دوجوم عم ارز

 رص ال و دعل الاب ه رکصندکدتا ارا ندنبع كعسم ی ی رقم

 هل ضق ندا باما ياض ارز . زلک مزال نابض هسلوا فلت
 هتک هعیدو یلام وا كما ارا ندننبع كلامر نانو ضومقم

 ۱ ( ۰ دسافلا علا ف ماکحالا لمتشم ) رابوق

 دوجوء یلثم هدمولوا [ندنایانم] روک ذم عم [ هک هاب وسش]

3 1 ۳ 

۳ 



 هبدنهو .عبارلای 90 6 كاف | هسا مذ

 [۰ ع وب !!نم رع یدال ا تالا 3

 لدا صف هرزوا شد انا ار

 یک یسما صا هیرتشم ینضبق كعسم ماب .رولوا ةحارصاب
 نوا ضق هدنروضح كمياب رک ی یرتسشم هدنروصو

eوا ةلالد ان. ردرتم یضق نوا شف  
 یسم هدر وضح كمياب هددسع سج یربشم « ندا "هلو

 ود هعا ضد یعل هرس توکس كاان هدلاح ییدسا ضد

 سلم زکلا یرتشم هدنروصو . رولوا لصاح هلیسماعا یه

 قارتفالا لقو » . قاب هبهدام « ٩۷ » ۰ رولسهددا ضق هددقع

 هداعذا ضبقلایلع هتم طیاست علا نال ةلالدلاب ینکی سلجماق

 اط.اس كلذ ناکف ضقلابالا كلذ نوکیالو یرتشاا كلم نا

 هحاحالق هود لصح كاملا وهو هدوصتم نال ضقلا ىلع هنم

 كلء الا وهو هضقوا نما عبابلا ضش ۸ اذا اذهو هنابتا ىلا

 هنم انذا ناک هضقو ه كلع ام ناکناو ریزنطاو راک ضبقلا

 عاد ناک ناو هب عرضا ىلا رف جاتح الف ةلالد ضقلاب

 « لر "

 یواطحط ) مهل دا ضو ن شاخ ادیب هاذا هلالد هلتهح و

 ( ۰ مس قلا عساف

 ی یی راشم ندضف ییسم ییردناص بوما تاوکس ماب اما

 قاب ه هدام ۳۸ , زا وا حس یفش كنسرتشم قترا هسا ردا ]



N° NYماك لا ررد  

 كلام اک ۱ ] رود دم هجور ا صضق ياس لدا ]

 هدنحرش هدام ۳۹۹ هکردوش یبس لر وب یخ ی روا

 < عی ید یسیرب ندناکحا كعس هلهحو یندلوا نا

 هللا دساف مس نکیا قوم كنهعفش هدنآ هدردقت ینیدلوا راقع

 عوعشم 2 و راقع ینعل ۰ زالوا تاب هعفش هدراقع نالا اص

 . قاب ههدام ۱۰۲۰۹ » ۰ زامهلوا

 یک ینجهبمهلوا هب ع وفشم راقغ نالناص هلهحوو مک هتن

 [ راتشرد] زالوا لالح ید یسلو لک | كلام نانلوا ارتشا اسا

 مری )وا ترانا هلا ضو ر 13 ی رواد هدک دتا ا

 همیدو علا لق عیم اما . ىدا ید هرم اد حسم

 ام اک هلا لوق درخ یرتشم هحلوا هدرتشم د قرهلوا

 ۰ ِ هنحرش هدام « ۲٩۲ » [ دسافلا 0 اف یواطحط ر رولوا

 قرهلوا ىذا كمباب یرتشم ارز ۰ یدلشد « هلسذا » هدهلح

 الام هعم قرهلوا هدنمهح نوا صف هتسا ردا ضف

 0 الا عسا ماکحاق و اليم ) زالوا

 یس هدافایکح ك دافع ارز . یدلیند «هدکدتا ضق»
 را ا ك صال نوا طورشم هلا ضم

 ضبقلالبق ینادفب یمنی دلا نوتاص هلبا دساف عسب نم رب اله

 نحط ید میاب هدودا صا همباب یتسعا نوا بودا نحط
 . نوتاص "ادساف یرتسشم ۰ یک ینجهلوا کلم كمياب نوا هسا

 صف عیب هدا و دنا ها هعااب یا شد ض قلا لق 4 و 0



 طاب حس ی [ ۰ زا هدافا | ام نالو ۳ ا

 نانلوا ارتشا هللا لطاب ءارش هلتهجو . زنا بترت مکح هنیرزوا
 .زالوا حی روک ذم فقو هسنلوا قو ندنفرط یرتشم لام

 ۲ هدکدتا ضق یم هلذا كمياب یرتشمهدلطاب مس هیلع 9 ۱

 اھا و ا ی عم کا ب وش وا گالام هع یرعشم

 ناخ هیربشم هسل وا فلت ] هدند [ دعت الب قرهلوا ندنابو

Eنالوعوقو هلا كلام نذا هدقدلوا لطاب « عب ارز  

 : ۳ باح ا ا نود هلا و بولاق ناز ضد

 . قاب هنسهنان هرقف ثكنهدام «۷۷۱» هلا هدام «۷۱۸» [ یار ]

 بصاغ هدکدتنا ضق نذا الب ارز ۰. یدلید هلشذا كمياب
 عسبلاش راتخردو رض ررد ] رولوا بوصقم لام هددب عییمو

 كتناما ۰ كعد ندلیق تاما . قاب هیهدام « ۸و۱ » [ دسافلا
 ۰ قاب او ما a « VAN « ۳ دمو رب ندنماسفا

 4 هدام ۲۱۷۱ ۶
2 

 هسلا قو طرش رابخ نوجا یا 8 ۳ [ دساف حس ]

 ضقلادعل هسلا راو طرش رابخ کاو لالا ق ضتقلا دنع ]

 یمکح »وش [ . ردنا هدافآ یمکح | رابطا ةدم رو دمو
 . رووا رش ینا هجورب یسهرقف « ردنا هداقا

 الا "ةسحارص [. كمياب ] یلیکواپ [ یرتسشم ین ]
#۷ 



 ماک لا ررد ۷
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 E ا کک ا :
 لاخحای هدناب جت ۱ 4-۹ ثكعاابو ہہم كن رشم ی۶ا :

 ۱ ۰ ردنسم وا ثالام ۱ هزاح الادنع هدو وف وم حد

 هرزوا ینیداواناس هدهدام ۱۲ ۸ دّقعنم حس ۰ هصالاخ

 ۳ تایمر میرم دکل ودم كنا

 كس رتسشم حسب« و كم اب فک درک هدعش 3 ردا لش هعبات

 . نوسمنلق لرک . نوسنلق شرصتو رک ذ هجورا یس وا کلم

 یذتقم هدقدلوا لصاح تحوم هکردندهبهقف دعاوق ارز

 ندا باجحا یثرب یی ۰ ردلکد طرش قعلوا صیصتت هسرزوا

 ید كنسسشوا ۰ تولوا لو ید ا هدقدنل وب و

 ۲ یر هر ی ات داهتسو ها ض
 ع

yeر هدقدنل وا دع 2  Eهل دب ۰  

 a Ae هجورا SE هراحا دشع تولوا تام

E EPااو هب ی رم شم ہم كاب ال وا ۰ یس مکح  

 راقع ا E یوجدر تا ملس هعل اب یگ كتر شم

 راتګ در 1 رد رل.ش 2 ATT TE هدر دشت یادلوا

 } ° عوسلا لوا راتم درو

 44 هداد ۳/۰ #۷

 هدهسعل وا هدهسال وا ضد چسب ی۶ا 9 الصا < لطا لک 1



 ۱۰.۰ ماکح الا هل حرم

 ارش ارز, رووا كنود یرتشم لا ی

 .لکو هلع ءانو . زالوا فوقوم هسیا رولو یذافن تقوه

 هدکدتا اشا یز قرارا قالك کو
 ٩٤۷۰ » . رولوا دفان هنرزوا موق ص رود ار

 . قاب هرلهدام ۰۱2۸۱ و ۱2۸۰ و ۱6۷۱ و

 اطعا هدنحرش هدام ۳۷۸ تالصف راد هیلوضف ءارش

 ۰ رول وا

 < ین لصف إل
 ییعف یجنکیا كمباس باب یعب

 یهدام ر نوا تولوا [ هدنناس یعاکحا كعوم عاوبا ۱

 ۰ EFE یواح

 4 هدام ۹ 2

 1 ردتکلم ] هنلد یسلصا مکح ین [ یک دادم حس

 هکرکم . ردنرابع ندادتقا هفرصت ءادا یخد یرثا كاتکنام
 ۳ هلو علام

 جراخ یرادستقا كنللوتمو یصوو لکو هلدق « ءادتا»

 میم ضبقلا لبق هدهلبربعت « هللوب منام هکرکم » یک یغیدلاق
 هلوقنم عببم ضبقلا لق یرتشم هکنوح . یدلاق جراخ لوقنم

 ( دوعسلاوبا ] ردلکد ردتقم هفرصتدنآ هلیبس عنام .دهسیا كالا



  EYماکحلا ررد 1
TIFIED ۱  , ۱۲ 

 ارز ۰ زالوا راج هسلوا زبح غولیلادمب هدهسلیا عب هلبا شحاف

 قحهلوا رم هدنعوعوقو لاح ینسهروک دم دوقع كن.اص

 _« زالوا ِ هسان تاذلا یسلو کنوج ۰ ردقو یسهتسک
 ۱ ام ین الا ندا اشا

 هد رش ۳۹۷ «» ینحهل وا فوق وم اا كنسل و

 1 توا نام

 ,یعل ۰ رد وک هم ید ا ع كر وح هوتعم 8

 .ك.هدام « ٩٩۷ » . ردنا ففوت هتنزاحا ا اب یصواب « یو

 . قاب هنسهربخا هرقف

 یمارشو مس هدقدلوا غلاب قرلوا هیفس روحح یص اذکو
 ا روو قوقوم هتنزاحآ تم اما ۶ یصو

 ۱ ۳ عو ا نم ر

 یند یلوضف ءارش ۰ یک ینبدلوا فوقوم یلوضف مس
 فاضم ههلارتشم یدقع هسمم ر : هک هاب وش . رولوا فووم

 .ششمدقع وسشا هدنروص ینیدآ نوتاص لامر صا ااب قردهلو

 . رولوا فوفوم هنندا كهلا

 .نوناص تا را ضا الب نوجا E E کر الم

 نوتاصهشورغ ردق وش نوحا هو وا ینا وش هدقدلوا ىلا

 فوفوم هتنزاحا کیت ها ارشوب هدک دا حس دقع كره د مدلآ

 .هتسف تونملبق فاضم هبلارتشم یدقع كنهسمک لوا . رولوا
 هسمک وا بولوا فوقوم روک ذم دقع هسا رالق فاضم



j ee 

 اا هاوو ف و

 ENS ماکح الا زا ح رش

 هو ی سس تاج ۲۲۷۵۸۵۵ ۵ ۰ 1 8 ۰ ۰ ۱5۳0۶ ؟ ۱:۱ ۱۲ ۱۱۸۱ [ ۸1 ۸۸: ) 7

 افوفوم] هنسل وا رم یروک ذم م ءہ یعل [ هدا ] كعرامو

 . رووا ناس هدنحرش هدام ۳۷۷» مکه تن [ . رولوا دقعم

 . ردبعرف كهدام »۳٩۹۵« هدامون

 مع لوا «یشوا یوق هندا ر لوا دا و22 مس

 رولوا ی “اب نون رمع لوا ام ۱ تولوا هد ر دش یی دل وا لفاع

 یعل i هدرا رد ینحهلوا دقعم الصا حس هرس |

 مس هر وک هنناس دنراتخرد هسا حس یلام كنونمرب یلوضف ر

 نونحم ريغ لوا یحاص راتم در یه نا ولو

 فا دوخابو E یدصو ابو یلو مادام هل هساوا یصاب
 ا ىلو صكةف بولوا دقعم رو رولو هدننالو تحت

 ۰ ردشملا 8 یغحەلوا فوووم هننزاحا تاج ا یحصو

 .رولوا دافتسم ندهطباض نابیلاتآ مک هتن .قاب هب هدام ۰۳۷۸ «

 یعهطلاص ۳ ا .ا وا فوف و هم و نالوا فوود وم هب زاحا «

 لا كف رصت لوا هلوا رداص لد ا وضف ف رل صه ۰ ردولش

 .رولوا دقعنم افوفوم هلو یر ردتقم هغلوا رب یا هدنعوقو

 ایا هم و ی ردنقم هخل وا رب e هدنع وفو ۳ اما

 زالوا دقع.م

 لاب ه دعا هد 4سا | مد لام ر نودام ربع رم یع 5 الان

 یروک ذم بك و ارز ۰ رولواریاح هساوا زج هدنفبدلوا

 ۰ ا یسلو قحهلوا رب هع ووو نا هک. وج ۰ 9

 نجعان ارتا ها شح اف ناعاب های | هه س یلام ی لوا |م



111۲ ۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۸۱۱۱۱ ۱1۱1۱ 1 11 11۱ 1۸۱ ۱11 1 ۱۱۱۱ ۸۱ (۱ 

 ماكا ررد ا

 ۰ قاب هنددام » ۳۷١ « ] ۰ ا علا ف رات درو رات

 نالوا ضق هلهجو و هدقدناو طرش را بخ نوجا حا ارو

 نالوا نوجا میاب ارز . زالوا وا یر كسرتشم هدم

 . ردنا عام یون كنکلم هدعیم كنرتشم طرش رابخ

 ۰ قاب دام ) ۳۳ + ۸ «

4 ۰ ۷ 3 
 .ناس هدجح شو نم DS E باب ی۶ل ندناراسخ 1

 رو تا [ هسا رول وت ] هوم 9 ۱ ولو ندرا رابخ نالوا

 ۳ دالا عسلالواق راتشدر 1 ۱ ۰ زانوا مزال جج 1

 .هحف دل وا یاب E و یلدنل وا ناس هدر و ا باب

 ۰ رولوا ردم هد و فرط نالوا رم زکنا

 .هدقدن] تو ر راسخ د وخاب تع زاسح هدعس هلن

 .مزالعس ردو هب هګ دارو ره رابخ تدماب طاقسا ی رایخ یرشم

 داچا ۳ رم هح اوا رب ها ط رش 0 ارخ عیب 9 زالوا

 زالوا مزال ع 0 ردو هب هجا SN aE رابخ تدماب

 1 هدام ۳۸۹

 7 دلرمعو روحام E 1 نوھ ص جیم ی وصف نی ۱

 ندا قلعت ىح دلرمغ یک ] مس یضارا نالو هدنسهعرا نم

 رجاتسمو نیم ینب [ كربغ لوا ] هکلب بویلوا ذفان [ عس

  ۱۱۱۱ ۱ ۷۲ا  ۱ ۱ ۱)

۱ 



 ۱۰۳۹ ماکحالا ا حرش

 رول هنلوا مس خد یرلهصح ككرارضاح هیت کوب هر وک هب یلاعت

E9قاب هب هدام « ©4 «»  . 

 : رو هروصندفدنانح مرحآ لام نوو

 یک عس یدا او نکا نوا ل ندتاصو یحو

 اعدا ود یدا ا هدنناصو E E ود ردلکد

 ولوا حرت یسهنب كستشم هدنراکدتسا هماقا هن هدیسکیاو

 ] هما نع تامهلا هح ون و تاندلا حدجحرت 1

 4 ءدام ۳7
 د ۱ ا كم ىل [ ضیلادنع « داف حس ]

 هدروکذم عس هدکدشا ضق ییم لکو ابو یرتسشم هاینذا
 دیفم یمکحو [ دفا ] عب هسیا زْفلو یرب ندنارا بخ رکا

 وبد ټا ضق یییم هبیرتشم ما «نذا هحارص + [ رولوا ]
 ارش یرتشم ید نذا ةلالد یک ینجهاوا لصاح هلیسعا صا
 کیا ردا نف هودقع لع ل یاد نو
 . رولوا لصاح هل.ماعا یہن ین هایسعا توکس هدیوروک ماب

 . قاب ههدام « ۷ »

 [ هدعیسز] یکیدلبا ارتشا هللا دساف ع [ كانیرتشم یب ]
 7 وک فقوو ح2 7 هرکصن دقدنل ون ضد ووک دم هح ور

 زاح فرصت ] هشا فرصت هلهجو رد ] [ رولوا ] رتعمو [
ww 



 ماک خا ررد ۱ ۰۳۸

WEEE ( ۱( (۱ ۰»۱,۱چپ)آ ۱ 

 9 ابو هدیا ي ید یداقع كرو یضو هجلوا
 عج ىف یوفکلا هلن عسلایف ءایصوالا بداو یصولا فرصت

 ( ۰ راثعلا

 نکا راو تالوقتم فک هند كنافوتم ۱ و

 هکر اما بولوا لطاب هسئاص یراقعرن ندهکرت ند یار یصو

 كرک . رولسهللوا مب یسدک ك هکر هحنلوا قرفتسم هللا ند

 ا 0 ا زق ) نوسلوا لو« لو نوسلوا رافع

 ۱ ۰ و ناو ت كرر( طرا
 لوا حس یمهدایز هاسهام ند بولسهلل وا ع رادّقم

 ناغ یریغص .لام فالوا یصو ۰ قحال یصو هلتهج و هن
 ند یارب نکیا راو لوقنم هدهکرت ابو هنکیدتبا عی هللا شحاف
 ر لا امو لوق هسیا را هب ملقا هنفیدناص یراقع

 ( یصولاو بالامس یف یورقنا ]:
 یسهرو هله ناو راک كنه ندا تافو -- ۵

 "«اقو ندعارض یصو هلس هوا ندا تنصو هدنرلفذلوا تا

 : مه حس ی راقع اما . رولسهدنا حس یالوقنم تل هکرت

 طرح ملاناکف فاتلاو ىوتلا هءاع یشح راقعلاربغ نال »-

 ( ۰ یحواو بالا عسق یورشا ] « انصحوت

 باغ یسضعم كنسهرو كنهسمک ندا تافو مکه تن
 تلساع ندنالوقتم یی ندهکر یصو هدقدلوا رضاح ینضموس
 هللاهحر مظعا ماماو . رولسهدنا حس ظقح یار یتسهصح

۷ 



 ۱ ۷ ماکح الا يغ حرم

 هدهب و ال ونمهب كن هک رتهر و هی ار نالوا ران نوجا یر هّقس

 ( تاقفلا هزاز ] نددنا حس یاراتع

 هے هلو هعرش تاغوسم یراقع كربغص « یصو س ۶

 دادرتسا ندرتشم هدقدلوا ملا ىح هلا ردلا بویم ددا عم

 حد ی راقع كل رمغص هلا روناو هبع رش تاغوسم اما . ردا

 . و
 ىنا عس یریفص راقع كنيصو ىب هبعرش تاغوسم

 . هک هلبوش رولوا نایب یا هجورب هیعرش بابسا ندیا زوجت
 یراقع كف وتم ۲ و یحایتحا هننع هلراقع هقفن یار دریغ ۱

 راع دشت یار ۳ و ید لباق رمع قنات ينا

 یس س ص ت: صو كافوتم هدنروص ردا سم تجاح هنعس

 ود مدنا تصو یلام عمر ابو یلام تان رام قوق ین

 بونل و شعا تيصو یتسضمب كراقع یفوتم ڪو یسعا تبصو"
 تمیق"تاق ییا هرافغ هاو لب رغ تن ف 9

 لوا یسوکریوو یفرصم كراتع + و.یلاط هقلا نوئاض لا

 یک ناکدوهناع راقع۷ وی-هل وب دیو و هغ ید روک رافع

 سقت هد ولوا لرتشم راقع ۸ و یوا بارخ فر شم هدولواانب

 یعَتنا هللا هصح كحهدبا تباصا هریفص هدفدلوا قجهلوا

 یفلو نوجا یرورض مشق ۰ راقع مس یک قمالوا نکم

 ندنسعا طاست هراقع كلاطو راحر لباقا یصیلخح ندندب 4و



Aراک رد  

 راع ا مییمو ۰ . ردسلا نوئاص نوحسش هشورغ

 ا نواص هلا تمف فعض نوجا یش یراقع لربغص

 بدنه ] رد سم اص هلا تءق فصل هرغص ی راقع و

 کد شوع نوا دلرمغص التم [ ۱ مع عیاسلا بالا ف

 هسلا نوناص نوحسش هشورغ ش نوا یلام لوقنم نالوا

 هریف- هشورغ نوا یلام نالوا یرکد شورغ شب نوا اب
 EE e ی طقف , زولوا حیخ ا

 ا هک او ا ن م نيم
 ۰ ؟اح نکل : (ع وسلانم ی میاسلا بالا ف هدنه ] زالوا

 یصو کولو . رولسهلآ نوناص نوحه ندیصو ىلام رخص

 نا ا نال» ۰ نو لوا یو بوعم ندنفرط ٠ اجو
 1 ( .هزاز] «یخاقلا نعال متل ا نع

 < یصو ا ؟اح ین کاح یصو — ۲
 هل هسلوا هللا تمق فمط ین هداز ندنر 5 یلام دلرغد

 نوتاص نوح,.ابرقا نایلوا زتاح یداهش هنهلو نوچیسف
 ارز ع. نماثلا لصفلای هصالخو اسلالسق یورقنا ز زامهلا

 ۱5۹۷ و٩۹٤۱ كنهلحم هسیا لیکو بولوا لکو ۰ اح یەو
 یداهش هنه ا نوحیسش یلام كناکوم هحینماکحا یرلهدام

 [یصولا بابیف رات رد] ضصهدا ارتشا نوحیسابرقآ نایلوا زتاح
 یریغص دالواو ینسهجوز بولوا توف و تن ۳

 ا ا ا هرو کتا ار



 ۱ ۰ ۳ ۵ مر ِ حس

 ۳ « هرپ» ردیاعا حس 0 | نالوا ل ه یحو خلوا وا

 . [ ٠ رشع بالا یف هب دنه ] قاب

 رابتخا هداج لاح كافوتم ىل ٠ تیم و تیک 0

 با ر نیا لد یک يلا تیک ید ۲
 یه هشورغ زوقط یلام نالوا یرکد شورع نوا یب
 زايا نو اص نوجا یرف نالوا ز "اح داش هنهلاب نوجا

 هسقنل ریسدب وا همقلا لثع یا ول ص ولاو هزازلا ف لاق »

 « یهتا اعاجاال

 ندیعو یلام وا هدقدلوا غاب ریغص هدشیدلآ نوتاص

 هنسصو یلام یدنک ن ص کە تن . رولدا دادرتسا
 . ردهرزوا حورمشم لاو مکح هدفدناد ررحم هجور

 لام رب كتبص لوا هدیونلوت یینصو يا ك اذگآ

 . زالوا راح هسا اص هن رکید یر ندرایصو

 هربفص یللام یدنک هلا ریخو یهاظ مفت تیم یصو اما
 نوئاص نوح, یخد یلام لره 3 کج هلیهدنا عس *

 رکا وا یا عم كتریخو هاط عن هدارو . روایهلآ

 نوا كنصو هروک هتناس كنهصالخو هزاز هسیا لوقنم

 لريغصو یسملیا عس هشورع ز وقط هرغص یلام قاش ورع

 ردسلا نوئاص نوا یدنک هشورغ نوا یلام قلشورغ زوقط

 وا یلام قلش رض شا. نوا « یضو هرو ها

 شا" نوا یللام قاشوغ نوا كربنص و بچا هرغص هش و رع
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 یربم ضرا كراغص ییبدللو یسصو التم . رولمهدنا

 ع ههتسل رکید هلبا لثم نم ییرلغاب نالوا كلم یعورکو

 ES نوح,ش یعابوا لوا ا ندکدتسا ماسو

 دادرتسا ندهتسمک لوا هدنرلفدلوا خلاب راغص ااا

 تالا عمق یدنفا یلعون رشعلاو عباس هب دام ] رل مهدنا

 ۰ یحولاو

 هک ندفذناس هو یلام كجد یهو هدنروصوت

 بلاط هلن اف از ندشدلآ كنهتکوا هد وقح صخشر 8

 کوا وا مدا لداع کیا 9 زولقاب هنتمیق هساوا

 كصخث وا بولوا حح مس هسا رارد شملتاص هام

 ۱ دا یساقا ۰ االف یورفا ] زاملقات هتسمر و هداز

۳ ۱ 
 یاب تفر تكل یک

 ىلحاو 6ا ید یتلام ل وقتم كرمغص ۰ یهو جم ۱ ۰

 فزادتم هرلهننسم ناملوا ندهلوقم ردنا عانتما ندادا هدنلولح

 ۰ صدا جو الح وم ااو ۰ رولدا ری هلا ا و لحا

 ع هلا لجا نا اوا فراعتم ہدنقح لام نالوا حس یل

 او ندنسما راکنا ید لجالا لولح دع ىك یچهیمهدیا

 الج وم ههسمک نالوا فوخ ندنفات كنید بومربو شد
 تم نیو قىلام كندص ER هو . ضەدا ع

 كس ییام وا TE هشورع كس نالوا یس۹ةةح

 یم ندنسیجنکیا یسیکاوا هدیولوا بلاط هبارش هشورغ زوب

SITفهم ناو هفت  



 E ماكحالا ةلحم ح رش

 دلو رخص یسهاش یلدنلو یاس دکور ۲

 ج ماس هک دما ماس هما E غیره ی هناخ هدق دناص

 . قاب هنحرش هدام « ۲۹۳ » [ ۰ روک ذلا لاین هیدنه ) زانوا

 نوناص نوجا یض یلام كندلو ریغع با و
 لکو ندنفرظ ؟ ا نوا رفض صفق یار یسم نع هدقنلآ
 ندکدنا ضق ندا یروک ذم نع لکو و . رونلوا به

 ضق رو دم هجور لو اما . ردنا عادیا هبا هت هک

 رو [ ۰ روکذلا لحاق هدنه ) زالوا ىر ندنع با هک دعا
 كفوقو لها ضرغس هدقدلوا مزال كمن ىلثم نع كش
 كنهسمک نارترا هداز ندنرکد بولوا مولعم هلرارابخا
 مس

 ( صولا تاقرمصتق هماخ ] ردوو رابتعا هنسمربت را

 مدر وص ینی دل و یسصو دو دا تافو ۰ با س ۸

 هماقم با بالا وا ینعل دج هدارشو حس هلهحوو ینلام لربغص

 هب زار و ۲۷ ف نلل وصف و رشع عادلا بالا یف هده ] ردع ا

CE 
 تم نو هم

°۵ 

 » فاب ٹ حم «

 . روراوة را

 ہل هلا هح اح رع نم یصورع ل ریغص 3 یو کک 8
ge; * - 
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 ندمساف تا حسب نع هدلاح وشو . رولوا ح ہک هت هدلاح وا

 یوفک ) رووا طفح نوجا ریغصو عضو هلدع دن ا

 ۰: یصولاو تالا حس ٠

 دو بتا ۳ و ع ی راعع كسدلو ریغص « با -- ۲

 فرص هنسهقفن هدربدقن ینیدلوا جاتح هروک ذم نم موقم با

 ( ۰ یصولاو بالا عف یورها ] رول هدا

 ع هسدلو ريغص د ا كنىدلو ريغص ر « با س

 وک مس هدهع هدنراقدلوا غلابو . رولسءدبا

 [یصولاوبالا مس ىف رمشع عباسلا بالاق بدنه ز رولوا اع

 تالم كنىرىغص دلو با نالوا لداع یل لاح لاد وم مکەتن

 2 وا 0 دك لا ےن عا ل نع لرم

 رو زملا لحاف هدنه) . قاب هنحرش هدام « ۱۹۷ » رولوا حسی

 ۱ ( یصولاو بالا عج

 ا یک نالوا بثاغ ءاس هنسهقف ترورض « با ۽

 س ی راّقع هدهسلا رولسهدنا حس ی رالام نانو و

 8 ىلوضفلا ع ق ه.ضف لوق ] صدا

 درج هدکدشسا حس هتندلو ریغص ییلام OS نا کے م

 هلتهج ینجهباوا شعا ضف نوجگآ ریغص ییبم ها دقع عوقو
 هدقدلوا فلت عیم مدقم ندزاشو ینکع هضق ةققح كما

 3 عیاسلا بالا هبدنه ] رولوا داع ها یراسخ

 . قاب هەدام « ۹۳ »

E E 



 ۱۰۳۱ ماکح الا دلم مس

 ناکف رخآ ینعم ىلا اذه ضراعي مو ةلماك ةقفش باللذا »

 جایتحاالب و ( نلوصفلانم نورشعلاو] «میاسلا ارظن علا اده

 هدنفیدلوا غلاب ريغص هسا شما كالهتسا یروک ذم نم یسااب

 نم یسالبو + قان هدام ۷۸۸2۰ روا, ریدخآ  آ

 هک هقفن ابو رد یدلوا عياض هدمد ریصقتالو دعت الب عیم

 رولوا لثم هقفن ی هدندم وا ید قرص هدود مدتنا فرص

 ۲۰ یصولااو بالاعسق یوفک ] روللوا قیدصت هدنل وق با هسا

 هرکص ندقدناص یلام لرمنص با هتشیا . قاب ههدام ۷ ۶

 طقف . رولوا ذاع هموقم ریغص دقع قوقح هدقدلوا خلاب ریفص

 زرسع ذا مدنا غلاب هدعس نيح یدلو هدقدناص یلام كندلو با

 فالتخا ود كدا ریغع باو ردلکد حسح كس هلتهج كنیدناص

 عيف رشع عیاسلا بایلاق هبدنه ] ردکدلو زوس هدنراکدتا

 . قاب ههدام ۰۱۱ » ( بالا

 لامو نوجا لام نالو هدند هنس رکید هسمک رب تن

 كرد a ود یدا ا مردن نکا ملا نب ردلام می

 كطبحم هدنراکدتا فالتخا ود یدبشعاص نکیا رینص ندس
 ها ردنا هنس ٌهماقا هديسکیا . ردکسرتشم روس هروک ها

 فرسمو قاف اما . روللوا حیجرت یمه كەم لوا

 هساص هرخا یللام راشعا لوقنم كسرغص دلو با نالوا

 ندرتشء هدقدلوا غلاب ریغص هرکصادقدناص یتح . زالوا حیح

 ۰ هدا مس هلا تەمى فءط کرکم ۰ رول هدا داد رسا ی۸



 سا رک

 زبحم صخش لوا اما . رولوا کلم كندنک كناو كلام كنا

 او راتوا کلام هعارصق روک دم هم وا هفدلوا

 ( ۰ عوسلانم رشع یداما بایلایف هیدنهو ع ویلای مت

 هاملام کناف یبمو نن كنهسمک رب لهجو

 بویلوا شلوا کلم كنهنسک وا عییموا لسعد مدلآ نوتاص
 ( ۰ عوبلاباتک لوایف هریخ ) رولوا کلم كنهسمک لوا هکلب

 دفا حس هحنلوا كلام هعم ییدلف فاضم ىدقع عیب

 هکر ولوا دفان یخد هد رب دقت ی دلوا و تكکلام ی ییادلوا

 . رووا نام هدنانک یحر نوا لئاسم نالوا E عج

 لیصفت جاتحم یرلتروص قلوا یسصوا یسالو كکلام علا

 .روناوا مشت هثحبم ییاو رادتا هنتالیصفت ینا هجورب هلغلوا

 ہاوس

 » لوا تم «

 Es حس یرالام كنرادالوا رنک ابو ریغص ٌكدح و با

 ردراد هنرلارش نوجا

 لوقنم كنسرغص دلو با نالوا لاطاروتسماب لداع 7 ۱
 ۱ 8 E ا هلا مسا نبعاب نه و یتلام راقعاب

 ند رشم یعسمو خس یعس هدق دل وا لا ریعص یح ۰ ر ولوا

 ۰ رولسهدنا باط ندنساناب یچسم ن کا تونس دا دادرتسا



 ۱۰۲۹ ماکحالا ا حرش
90 ۱ UEUEUUEHUUEEEEELITTEETTTD 

 ] یسیلوابو یلیکو ] هعیب [ كنيحاص لام دوخاب كالام هعیبم عیاب
 ندسیاب ین [ كريغ ] هدعیم یسیجنکیا [ و قلوا یسیصوا
 1 ۰ ردط رش قمالوا قیح 1 ا ر یربع

 ن وه عج ءا هب یان طرشو لوصف 2 ءان هل وا 9

 تات 9و ê لوالا تالاف هب دنه ] . زالوا دوار روت ی

 جا ۳ ندفدناص ةر لامر یک طو ]۰ عوبلا

 كعياب عيب یرکدو.امجا یتدزا لوف ی
 نفود یشدنلو لکو هور ندنف رط یحاص 4 عیاب ا ی تم

 لوق كرکید بولوا كنهدلا اعدا یذاشو تح زوس هسردا
 یرشم و بی دل نفر ُط اما ۰ قاب هب هدام « ۱۰۰ « زاهلوا لوف

 خمس ۳ ک هطراشت هسا رل ردبا قاها هنغا دل وا یوضف ثلعم

 ی راو رکا هدب ولوا رضاح یحاب ص لا 5 و . روت وا

 یدنک .تلمیا یحاص اش و اف هةتا ردا قلد صا

 ییسم نع یحاص لام هسا ردنا اعدا یتیدلوا ل ندنف رط

 قاب هب هدام « ۷۸۲ ۰ رولر هر دتا نما هعا اب

 كن رشم 9 ارز ۲ یدلد ۲ ا ...٠ هعینم » هد هل

 هسمکر هلع ءان . ردلکد طرش هدنذافف كعب یملوا یلم
 لوا غاب هسل | نوتاص غارب هلا هراپ بوصخماب هعیدو رک

LS۰ ر ولوا نماض هنحاص یا كه راب تولوا  

 دا كن هار تک ر یه ی
 ی 1 نواص كن ار EES .د قرەلوا
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 ماكا ررد ۱ ۰۲۸
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 روت وا سما یا ها ین هب یربشم كمع.هودوف هرس ربا هماقا

  1اا علا هب رمح ]

 ی دام ۳۲ ۵
 ضعإ هدنونللوپ یطرش ] نیم هدهدام ۳۹۱ [ كع داتعلا ]

 ااثم هسزالوا عورمشم ] عس [ هابرابتعا یسهیجراخ فاصوا

 لام كع دوخاب یبلوا لوهج نع [ دوخاب لوهح عسم

 لوهحم كن لحا دوخا [هدنکز هلهجور a ىسماملوا موقتم

 طرش هددقع دوخابو [ رولوا عقاو للخ ] هدلجا یک یبلوا

 علا ر درد ) E رولوا داق هسا ] رونو داق

AF 

 نع یئ اما بولوا داف عس نایعلوا نم همست هتشیا

 « ۲۳۷ » ۰ رولوا مودعم حس نکر ارز . ردلطاب عس ناللوا
 . قاب هح رش هداه

 یتخ زوس رهشا فالتخا نیفرط هدنداسفو تح كع

 ا ا ياقا اما تورلا كلا عدا
 اعدا یداسف هلآ دساف لجا ابو دساف طرش كرك ندا اعدا
 یداسف نالوط ندبسر رکید نالو هددقع باص كرکو نوت۱

 `(۰ عوسانمرشع ینالا لق هبدنه ] نوتا اعدا

 4 هدام ۳۳۵ #۷

 یسک ر بولوا طرش ییا [ نوجا یملوا دفا كعس ]



 هنحا باق ابو هل هساوا زارحالالق یرلتوا نا ر

 قعاص یروص ضوح و ووو هرد نالوا زارحا هلا عضو

 . قاب هددام « ۱۲۱۰ ۰ ردح

 یهرآ ناشو ما ی رو 0 هدال زات مک هتن

 نکیا هدالرات هدر ولاص یناوبح اب كمرد هناويح هدو

 لصفلاق عسأتلا بالای بدنه ] ردحح قعاص هرزوآ قعالتوا

 ( ع وسلا نم اا

 فالتخا نفرط هدننالطو ت كمس كر

 یس اعدا یالط ارز . ردکنەدا اعدا یالاطب و رلهتیشا

 E هلن زوس هحینمکح هدام ۷٩ تولوا راکنا هہلکلاب

 لعالاو ثداح عسلا داقعنا نال ةلاقالاف ر ادرق لاق ]

 .ردکنهدنا اعدا یتح هنساما ( ینا دقملالصال رکتموهف همدع

 یرتشء ود مدا شعاص هدنلباقم هشالرب یلاموب عاب الثم

 . ردکمیاپ زوس رلهشا فالتخا ود مدیشلا هلبا هراب

 میدناص » هرکص ندقدناص قوع هق یللا هسهکرب كلذك

 هات مودعم مس هلهجو وش یدا لکد مدرک قوع هدانا

 هدنکلم قوع رادقم لوا هدتموصخمو هما اعدا ود « ردلطاب

 حيل ادعا قوم ر وک ذم و هشدماصیع وء رو دم هل هسنل وب

 E ردکعلاب یعل كن لوا روس 4 هنغا دل وا داخ

 هن هنغیدنل ون ۳ كمباب عیبم نامز ینبدلا نوئاص یرتشم



 ماکلا در رد : ۱ ۰ ۲

 $  ۳۳۳هدا ٩6

 ماستلا رودقمو دوحوم لح نالوا لباق ینمکح كعب ]

 لع هات 2 رسم نالوا ول هسفقو ۲ موتقم لامو

 هدعستفوویروا جاتلا لفو راما نایعا روهط زونه [ كلذ

 ناوبح یحمدا کلغ هدو رانا بولوا دوحوم هدنکلم كفا

 ی شوف ی هداوهو قلاب یهد زکد و ثكمودعم ] ی

 ایا قشوب بویلوا هفا فتح ابو نایلوا [ و
 زونه ابو [ ناللوا موقتم ] هدهسا لام یک ناوبح نالبردلوا

 كعلاب هدرلربق اب هدهصرع كالم تبان ینادخ قدم وا و

 یهدوق و ضوحو رلتوا نالوا تبان نیزسقلوا ی و یعس
 ۱ تا | ناتوا وا هه و یک رلوص

 1 قاب هرلهدام « ۲۱۱و ۲۱۰و ۲۰۹و »

  هدعم نکر « للخ هکیرلشالک | نوفا دداع هلا هدام ۳

 ۰ زولوا لطاب غس هسا هدعیبم ینب حس لحاب
 مدکلر كکلم ا فقوو . ردلطاب فقو مس هلتهجو

 1 یدنشع زا نام هدنحرش هدام « ۲۱۰ » لئاسم 8 هنعس

 كالم توا نانو تبان ییادخ TE كل ەسم ر

 2 الاب هجورب یسملتاص هرخآ زارحالالق هلغمالوا

 عم هدلاح یھ ا هننسالرات یحاص الرا هدسا

 یم ودنک كنهسمک ر اما . قاب ههدام جد ۰ رولسهدا



 ۱ ۰.۲ ۵ ۱ ماکدنالا £ 3

 ۱ ناخ تاش حرج رت ] ض راعلا تس - رووا حج رت یمن

 عدا یرغص زوس هسا زالوا یره كنفرطاما ( ۰ یدادسغب

 تامهلا هبجوتو تالا حیجرت ) لصالا هلال . ردکت هديا

 [ ۰ هزازلانع

 مس نالوبعوقو هلبا شحاف نيغ كنوذأهربغ ربع "یص طقف

 تزاجا كنسودنک غولبلا دعباب كنسيلو بولوا لطاپ یمارش ا
 هس وا رج عوللا دعا یسلو هلتهج کج هبعا فق وت

 هدام ۵۸ ر a اش و عس ارز ۰ زالوا تلقن» هی هاس

 و مدسع ندنس ودنک هلتهج ینیدلوا حیض ندنسلو ءان

 [ ۰ راتح رد ] زدی 1 قٍ رطب
 نوجا یربغ یسارش و مس كنوذام ريغ زب "یص و

 نو هنسودنک عس و هدهع طقف دفان و حح هلا راولوا لاک

 راتدر ] رولوا داع هک وم بولوا داع ربع هیص لوا

 قاب ههدام ۱6۵۸۱ [ ۰ دسافلا عسل ا ی

 و عس یشرب هروحح "یص هسمکر هکردللوا مولعم

 یا اما ها كالا 8 ید یص لوا هدودا ماس ۹

 یص هلهحو هدام « ٩٩۰ » مرکب ا هللا دهر فس و

 کودا لوق كلا راشم ماما نالوا تکو ۰ رولوا نماض
 ( ضرقلایف راتحدر] ردشملوا رک ذ هدهدنه الة ندطوسم

 4 سل وا فلت دوش دوخ هدند موق ص "یص ۍش لوا اما

 قاب هب هدام ¢ ۳Y 9 8 الا یش ر هک ص



NEماک تا ررد  

 . قاب ههدام «۷۲» ۰ رولوا دفانو می رو a حج هد رب دقت

 نوک حس ° رولوا رظن هدردف ییدلوا E ربع و ۱

Slرمان حس قرهلوا شحاف ناعو زولوا نوا  | 

 هلهج ولوا بولوا هللاتهیق فعض < ع  طقفو حي هس ردا

 هنتزاحا كنسودنک غولبلا دعب اب كنسالو م هلس هساوا ضح عفن

 ینارش اب مس روکذم یسودنکغوللادمباب یسلو بولوا فوقوم

 . رولوا مزال ارشو مس و حدح تزاحا هلا رولوا زی

 یسلو ین اب عیم قولوا خسفنم ارشاب مس هسا زاوا زبح

 كم روححزبم "یصیتح . ردنا دادرتسا یسودنک غوالادسبا

Eهدناباق۰ یعارمصت وکر نرد ا ید سلو  

 ردق وش ندقارصق هد ودا ضق یعارصقو ملست و ع

 ,یص ندلوا رحم ییہ یسلو هس ندهد وا لضخ عو رف

 هسمکلوا هستبا دادرتسا ینهرکد بویلوا بج یعیب هلفلوا اب
 للع] ردا دادرتسا ندسص لوا رار هلبعورف ینعارصف ید

 )> دسافاا عیلا لب یدنفا

 ؟ اح دوخاب یسیصواب یسیلو یتسارشاب عیب كروجح "یص
 اوا رخ يود کوو خلاب یص لوا نیدا خسف

 ىورقنا ] زالوا مزال روك ذم عی هلا غواب سفناما .رولوا ذفانو

 هدمرغص لاح یلاموب عیاب هدلاحوش ( . فوقولا عیبلایف لصفیف

 د یورو هن هماقاو اعدا ود دد فا مدا ا

 كنرتشم ها راردناهنهماقاو اعدا ود كدا شعاص غوابلادمب



 راصف مال وهو زيا ةرابعلا ة نال » ٠ قاب هرلهدام ۰۹۷۹ و

 هدهدام ۹66 یمسق و فارعا كنونم « ۰ ییایز یطوطلا میک

 دا نام

 اب یسلو دتا مالو حم لامر قطم نون یت

 . قایههدام پو ۰ ردیاطضو دادرتسا ن و
 ضع) نکا لئاز هبلکلا یقع بولوا هتسخ هکر اذک

 یف یدنفا یلع) زالوا حبح هسنا ماستو عیب هرخآ ینک الما

 نو حح

 لاح قطم رغ نونحو هلا قطم نوسنحم ینونج ا

 لاڪ كقبطم رع نون ارز . یدشوا ده ود هدننونح

 (۰ رحلسا ناتک لئاوا راتح در 1 دحبص یس نالوا هدنتفافا

 . قا دام

 لاحیرتشمواعدا ود مدیشعاعس هدع ونج لاح علاب هدلاح وش

 رل هستي هلن هماقا تکا و یوعد ود كديشما حس هدکتفافا

 ) عیلاش ىلاصخلل تانللا حجر ) روناق حبجرت یمهنب تقافا

 مس هرخآ یلام هسمکرب هکراو ردقوش . قاب هبهدام ۷۹۰
 ندنسرا شما بارشینب نرخ هدعن نه ات 0

 بوشلوا لوق هلسهشا تاشاواعدا یغادنلو شوخرسیالوط

 نم یوفکلاهلق ] ردبوب مکح ید هدنسارش . راست مس
 ( ییطالا ماکحا

 یشدلوا نوذام رب یص ارز . یدلید رم« ربع یص اح رش



Nr NNماکلا ررد  

 یسعا ضق كیا یآ .دقدلوا كجهدا عس یدو یملیا
E 

 ید یکی نادلوا دساف عس کەدراەدام ۲۵۳و ۸ هلتهجو

 قاض ۰ 2 ضعقلا لف یماس لام را یہف اتم

 ا رر ااه يا نالوا هدنالنو-

 . رداكد حر قلا

 و ییاخ ندا رابخ كع یک موزا و

 3 عوسلانم لوالا بالا یف هب دنه ]

 طلارمش ثالد) هدنح طلا شو داقعنا طارش هدذاف طرش

 ا اا طرشو داقعنا طرش ی هدموزا طرش

 ور 3 کر وا ارز رووا رسم ید تک

 ها تلاهح یکی نج هیاوا مزال حس ا یهشالر قرهلوا

 هدددام ۳۷۲ تونلوا مزال روک ذم عب یو کجا حس لامر

 را چدر ]) ردراو یف قح كنفرط هرزوا یتحهللوا ناس

 ( ۰ عوسلا لوا ى

 ٩4 .دام ۳۳۲ ۶

 كقبطهنونح یی [ كونج الثمعس نالوا للخ هدننکر ]

 یم ] لب 2 "یص اذکو هدننونج لاح كقطم ربغ نونحماو

 دعب اب و هقافالادعب دوخایو كنسيصواب یسلو [ ردلطاب یسارشو
 ۹112460۷ » ۰ زالوا فوقوم هنیراتزاجا كنیراودنک غولبلا



 eA ماكحالا دل حرش

 ا ا یساریغ كمباب د

 هراددام « ۳۸ E » ۳1٥ نوه قم ناک ناغ»

 . قاب

 هع یه : لوامق . ردمسق ییا ید ت طئارش س س

 دد راع ندداتعلا طرش :لواعول . ردعو جاف رهدوا وا

 .قداص یبکع كوب اما ردلکد عر نالوا دقعنم ارز
 کوچ . مهاد ردلکد دقمنم مس نالوا حک ین . زالوا

 ۱ . رولوا دقعنم هدقدلوا مضنم ضیق هدساف عس
 هنحرش هدام ۱۹۵۹ ۰ ردنسمالوا تقوم كعم : یان عو

 . زالوا حرص هسا رولوا تقوم عین ۰ یاب

 هلهجو قجهلوا هعزانم علام ك كنو ڭم : ثلا عون

 ريغ ةعزانلا ىلا یض ةلاهج لوهجلا عف » . ردي موا مولع

 <. نالاف مکحو هتمیش "ین عمو عیطقلا اذه نم ةاش میک حک

 . قاب هراددام ۲۳۸۹۲۳۷ 7

 4ف ةديافالام ع و ردقع و هداف هدعس : مار عو

 هداد «۲۰۰» «. ةفصوانزو اوتسامهردن مهرد م کد ساف هوا مشو

 . قاب هنحرش

 «۱۸۹» .ردیسهلو یلاخ نددساف طرش كعس : سماخعون

 ۰ قا هن رش هد او

 : یوا مولعد فالجا هدلجالاب عیب . ردهصاخ : ینا مسق

 ص و ندعباب 71 هد رب دشت یر E ی وقنم ریل كنسرتبش»



 ماكا ررد ۱ ۱ ۰ ۲ «

 دوجوم كمییم ۰ ردراطرش نالوب دناع هعیبم « عیار عون
 قيا نوحییس ودنک عا و: یهو دوام هع یو یتلوا

 .ردیسعلوب ماسنلارودقمو موةتملامو لم كعلات علیم هدر دقت

 عج یعدعلارطخ ۰ یکینیدلوا لطاب مودعم حب هلتهحوب

 « ۲۰6۵9۱۹۱۷ ° یکم لہو حالا جاش : ردلطا یخو

 ۰ قاب هرلەدام

 یدنک علا يس كالوا كولم هشق هلتهجو هن

 یدکاص یوا تا یادخ هددزاغماب هدربغ ضرا اب هدنسالرات

 . قاب هرلددام ۱۲۵۹9۱۲۱ ۰ ردلطا س یک

 دقعلادمب هدب وتم و ا كمبا هدعس ناح او ول هن

 س هدا ال ی دعا هک ولو ا ك ا یش یجەدا اله

 ۳ هامتاص لسلاهجو ىلع هکرکم . ردلطا

 . یدلوا لطا : مس گەدرلەداە ۰۹ هلتیج و هس

 عاما ی رامالک ك کک EY : سماخ عون

 یرتشلا مالک عیالا عسا مو تب رتشا یرتشلالاقناف » .ردرلعا

 هنج رش هدام ۷٩د [ رو زلا لحاف هیدنه ] «عسلا دقعس ۸
 ۱ ی

 داحتا .دوا هکردطرش نالوب مجار هناکم : سداس عون
 . قاب هنسهقحال داوم هلا هدام ۱۸۱۰ ۰ ردنرابع ندسلح

 دواب كلم : لوا عون . ردعوت ییا داش زد مت شب

 هوا و



 N ماکحالا ةع حس

 الصف كربغ و هدددام ۱۵ یحد 2 كع ETE وا

 . ردشکلوا نا هدهدام ٩4۳ ینبرعت

 ا ... عاهسا یهالک دلرخ | یره » هابدیق « ددعتم »
 ! هنلوا تعجا هنحرش هدام ۱۹۷ نوا یمهداف كنسمت

 . ردراعرف كنهداموب راهدام ۳۹۳ و۳۲۲ »
 هنا تالیصفت نوجا یماکحا فالصف وش هللا هداموب

 .ردعون ترد یطئارش كس هکلوش .رونلوا ترداىم هنساطعا
 . ردموزل طرش و تح طرش . ذاق طرش « داقعنا طرش

 : لوا عون . ردعون چاق رب ید داقعنا طاش

 .ردیسلوا زی و لقاع لدقاع هدوا .ردراطرش نالوا عجار هدقاع

 ددم دفاع هدر و ! قاب هرلهدام « ۹۷۵۹ و ۹ د۹9۷ »

 . قاب هنحرش هدام ۷ ۰ ردو

 كاما هدوا . ردط رش نالوا عجار هدقع : ینات عون

 ا عيابلا هجواام ىرتشملا لق ناب . ردنراع ندتقفاوم هلو.

 رغل وا هحوا اه ضعاوا هجوا (هربع لنا هفااخ ناف هحوا

 میابلا لبقف ىرتشملا نم باجمالا ناک اذا امفالا زن واا

 لقناف دقعاا دزار یرتشلا لسقف عیابلانم ناکا نکلا نم صعاب

 [۰ عوسلانم لوالابالا قه دنه ] تزاح سلجما ىف ةدابزلا عيال
 . قاب هنسهقحال داوم هللا هدام ۷۰

 لام كنياد هدو .ردطرشنالوا عجار هلان ثلات عو

 «۲۱۰و۱۹۹۰ هلالا تمدع یتم دقعسال ىح . ردیسلوا

 . قاب هراهدام



 ماكلا ل ا ۷۱ ۸

1 ۶ 1 5 ۲ 1۲۲ ۲ ۲۲۲۱۱۲ ۲۱۲ ۲۱۸1۲ 1۱ 1۱۲۱۱۲۱۲ ۱ ۲ ۱ 6 ۲ 

 € عباس باب
 : ص

 ناب ید كعوم بات یی

 لیست یءدام جواقرفو ۲ هدنارب یعاکحاو عاوناتعس |

 ۱ ۰ ردم سقم هلصف ىلا بولوا 1

 ٭ لوا لصف و

 یلصف یحشرب كمباس باب یه
 [.رد] یواح یهدام زکس بولوا [ هدنناس یعاونا كمي ]

۱ 4 
 نالوا 5 هدددام ۳۹۵ كس ی [ هدنداقعا كمس ]

 ندناها | كل وق و باحا نالو [ و ] هدنسعا هداقا ینمکح

 .اتمو [ كما رودص | ندرلهسمک ددعتمو [ ندزعو لقاعیب

 مع یب [ یکحو ز كمتسا مالک هلرخا یره ندنام

 رود-قءو دوحوم ینا [ هح نالوا لباق ] یتکلام نانو ع

 بدنه ] [ ۰ ردطرش قلوا فاضم ] هلام نالوا موقتمو میلستلا

 ! قاب هرلءدام ۱۹۹۱۹۸9۱۹۷ » [.عوسلانم لوالا باسلا
 یطفل « ندناها » ها مع « ندیم و لقاع ینعب » هدهلحم

 ۰ روش وا رجل

 رکذ هدراهدام ۳۱۳ و۱۲ لح نالوا لباق یمکح كم



eA مكحالا ل حرش ١ 

 هسسلا نالوا عیمایو هسة رح یزوک كناوح نالوا مع هللا

 ترهسمک لوا هسارف یس هسا رک ها ی ا

 هل وت او هحما م ندزعا ناب . ردمزال یسعا ناس یرابیعو

 (۰ هللوتلاو ةهحارملا ف راتشدر ] زامههاص هات رط هعضو ابو

 E هتس او ندنبودم ید: E ر - ۸

 هاش رط هام یلام ینیدلا نوئاص هلا شحاف نیغ راس

 ناس یغیدلوا شنا هلا شحاف نبغ یس دا دف ها

 [ ۰ راتشدر ) جما ندعا ناس ۽ زدمزال یدها

 میاب هدلاح یفیدلوا مزال ناب هدنا هکعضومرب یه -- ۹
 ردا لوق هسرابد بولوا ريع یرتش» هسئاص ندعا ناس

 ( ٠ عودا نم رشع عیارلا بابلا بدنه ] رایا در هسرلیدو

 هدزاداّقم هر درج مس ددع یللا ننام ر هسمد رب بس ۷۵

 هب یرتشم او طح یی لک اعم Ê ملا رک ندقدلا نوناص

 دع لالا 5 یهبدیجت مس داع یللا تاما لزا هسا هه

 ۲۰۱ » ۰ رولیمدبا عب هل رط هحشارم یلام لوا كردبا

 الثم یتسیضعم كعیبم نم عاب اما . قاب هنسهیناث هرقف, كهدام

 هحمارم هنیرزوا یقاب جا هستیا طح ینسهدرجم یمرکی
 [ رات در ) . قاب هب هدام ۰۳۰۵۷۰ روا هدا

 0 ندفدلا نوتاص هشو غ زو للام ر هسکو ا

 نوا زو لام لوا هسمک لوا ها هداز اهد شورش نوا هنُ

 (۰ رو زلا لحا نم) رول هدما مس هایش رط هما ص هنرزوا شو غ



EAماك لا ررد  

 3 عر هل لف تسایو هوس تخا یکیاهدندب
 یعسم او هسا وص او هس اللصاب تون رو و هر وط حب او

 اا ندنر كا او یک ےک ہرا
 یدا قو دا راسعو « لوا هل هسا تب 9

 هلوت ابو ها رم لام لوا ناس ود « یدلوا ٤

 ۲۳۹ »  ردیلعا ناس یبع فاما رولمهدبا حس هل رط

 . قاب هنس هلئتسم یر كيهدام

 ۶ و اا نولاض لامر هکر كئدک
 ندصح ڈر د دوخا هسلوا یضار هنبع هدب ولوت تبع هدعیسم

 هدلاح ینیدلوا علطم هنتنایخ كنا هدبولا نوتاص هلی رط هحمام
 نوتاص هدنتفو قالام یعع .دالع تقو یام وا ابو هسلوا یضار

 یرلنوب هسمک لوا هسلوا قازوجوا دع هدلاح یفیدلوا شما

 ا اما . رولسهناص هاش رط لوو كارم كاا نام
 هاا ترشانم هدلام ینیدلا نوتاس هدناباقم هبدیح مس ددع ىللا

 كنهسمکلوا کلب بویلوا هللا یلعف كميمایو هوا تفا یی

 لرا هسلوا ثداح تر لف كصخشرپ ینجا ابو

 بیع نکیآ ردا ع هلیرط هیضوایو هیلوت بو هار یلاموا
 ۱ فک م . ردمزال كما ناس یتودح هلهحوو كرو دم

 ارخ وم بیعوو شل هليا هبدیحم مس ددع یللا نکیا مالغاص
 9 یسعا ناس یغیدلوا شلوا ثداح

 و شامو ,لعف كنهسمکر یجاایو كنهسمک لوا الثم



  ۱ LIRاا ,  ۱ ۱ ۱ ۷ ۱۱ 1۲۱1۱۱

۱ 

 ۱۰۰ ماکحالا ةلحم حرش

 هوا ه ردص ص ندقدناص هلا ها سس هصحش ر یک 2 حر ادم

 هدالباقم نوتا کالروب ددع ىللا ندصحش لوا ینهصیعوا او

 ید مخا نم هروک هن لات هلاامهحر نیماما هسلا نوناص
 . رولسهدنا هجا هترزوا نوا كلز و ود ىللا

 نوا ندص>_ش لوا غوا ات دیک و تلدک

 نولا ثالزو ددع نوا رد نوتاص هدناباقم نوتلا كلروب ددع

 هحمارسقرهلیق لام سار ینوتلا كلزو ددع نوا یب هسرزوا
 ES عمو یتتلم ] رولسه دنا

 ددع زود الم نده راضم لام فصلا براصم ےک ۵

 ء یللا زود یئآ لوا هدیولآ نوتاص تا رب هدنلباقم هیدیحم میس

 قجنآ یتا وب لالا بر همتا عی هلالا بر هدناباقم هدب مس

 هح ا قرەل و لام ا ی بدی مس ددع شا یکی روت

 ( ۰ رمالا عمو قلم ] رولمهدا حس هلبش رط

Eهشورغ زو یعلاش فصن كهاخر و  

 هو رغ زوکبا د یاش فصل کیو و
 ینردلا نوتاص نوسلوا هسیا رولوا فنص یننق یه هسلا نوئاص

 شورغ زو یغیدلا نوناص هشورغ زود ین «هترزوا ن
 "ةا هننرزوا شور زويا یتفیدلا نوتاص هشور زوتکیاو

 هرزوا شورع زویحوا ید یتسلطک با ۱
2 1 ۶ ۳ ۷ ۵ 

 مک نم رع ا میر بالا هر ده ن

 ییابابو a یندلا نوتاص كنهسکر - ۷
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 یغادلوا لام هب هب دن میم ددعنوا هنسودنف کر اثم

 ددعز وّط هنسودنک لامینیدناصهب هب ډي مسددع نوا هللا نام

 مس ددع زوقط هعیاب یرتشم هسلوا تبا ییدلوا لام هه دع

 اظ تنایخ هدهعیضواما . زامهلآ هدایز میاب ۰ رریو هدي

 هنسرک | هعضو رار هللا تابخ و . رونلوا رظن هدقدلوا

 هلرت هسرلبد بولوا رخ یرتشم هما رولاق هرزوا قلوا هعضو

 و ام ردنا لوم هاا یس نک عی هسرایدو . ردا

 لردا لیتو طح ینرادقم تناخ یرتشم هسا راقج ندکل

 . ردا طرض

 4 کرب الثم

 بت

 ود ) یدلوا لام هشوع کت « E ۳ و

 نوا ك تلا یل دناص ا کد هشوع شا نوا

aتولوا رم یزبشم 4سا ققح یندلوا لام هشوع  

 كر هسرلیدو . ردا لوو هشورف شا نوا هسرابد

e ردا 

 الاب هشورغ تود نوا ههسمک لوا تلامؤا رک او
 آ نالوا تاخ رادقم یرعم ىف هتسهوا هلا ردا ققح

 ۱ یاموا ی یعسم كردا لمح ندشوع شا نوا یشو رع

 نوتلا كلزو ددع قرف E هک ر ی

 ا ترور ع سعا یهضرع یبدلا نولاص هدنلباقم

5 

OAT ۱ ۸2 < ۴ + ۵ 
0 Malt ۰ ۰ ۳ 

ِ ۷ 0 ۸ 9 ۱ ٩ 



 ۱! ۳ ماکح الا هام حج رش

 . ردنا در هسرلید بولوا ر هدلاح یاد لو دوج وم عم

 نال . ردا لوق هلا هراب نیش و یمسم م حیح هسرایدو

 رایخ هسلوا فلت درلا لق عیبیم اما .. عسلاب ام لجال

 كئرو هعیاب قرلوا نيش یسلک كنع بولوا طقاس تنایخ

 هاهجوهلتسمود قحن. قاب ه هف | لسم [(.راتخرد] رولک مزال

 تا و E ناح یلوا لج ؤ٠ ك

 یسهسان ةرقف كنددام ۲۵۱ هاتسلوا فوزعم ىملوا لج و

 هروهح لوف هسنلوا هب دات E و E 4 هحینمکح

 راځ یهدهعا لسم هدنوو ترک مرال یاب تو ۱

 بهاذ هنکج هلک مزال یاس یخو كنو رابضم و . زالوا یراح

 11 ردشل وا

 نوتاص هشورغ زو هلا ءراب نشب: لامر هسمکر كل
 مزال ناس ید كنو ها لبجأت ی ما رک

 و
 یرتش» هسلوا هاط یاخ كعلا هدهماو - ۱۳ ب

 اتام رتعاول نالو رولدا ظحب ندا و
 ول هنال ةحما رع باقنف نعلا ىلع داز هنال هتیلوت ال نمانم

 ربستعاف تناك اک ةحئایم لب بالقلالا مزابال یمسلا هیف ريتعا

 ةنايخ ىق ريتعإلو ءاضرلا توغل ةحارملا رايخ ىف رابعا عم ىمسملا

 قلم ] « ةلوتلا ةنابخ ىف طلا نیعتف ةحا مم باقتنالل ةلوتلا

 ۱ )۰ رم الا عمو
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a A DT E E RR E E 

 مض قرص نالوا عورشم یمتض هلام سار عناب الث
 هب هب د مس 5 ز وهط دوخاو یی دناص هایش ر 3 هما ص كردنا

  E EEلاد هب هب دتسح مس ددع نوا یضورع نالوا لا

 هب هب ك مس 3 تا نوا هس ر ط هحآ سم لر ردا نام یغاد وا

 و ترا فا تارا یه تان ا ا 2
 .ردبا لر یعس» هسرلبد یرتشد هدلاح ییدتنا یهاظتو ققح هلا

 .[٠ راتح در ] ردنا لورق هلبا نم عم هسرایدو
 یرم-ثم هلع ا . زالوا ثوروم باخ رابخ -- ۱

 در «سلوا عاطد هنشایخ كمياب ینراو هرکص ندکدّسا تافو

 هد دنا

 2 ندقداوا مهاط ییدنلو تنایخ هد ها رع 9 هب

 او ه ساوا فلت هدند یرتشم ندعلوا در هعیاب زونه عی

 هسا E a ا در ملام او فالثنا یا یزمشم

 هعلاب ییسدلک كيامسم 3 كنسرتشم با طقاس تنایخ رابخ

 شا نم و هیات ال قسح درج هال م رولک مزال یسمر و

 اذکف خسفلا لق اناا قو طرمشلاو ةيورا راضک

 (راتص در) انه

 هبیمهریو ین ین لجوم هدارش نيح هسمک رب ۲
 نواص هما هب ہک توت ددع یللا قردلوا طورمشم نموا

 ۸ كر هبم رب دل هب ی رشم یغلدلوا شنل نوئاص ه یه ر و یلام ی دل ا

 هدف دلوا عام کو ی رشم سادا ع هلبه رط هبل وت او هاج



 a ۱ ا حرش

iکردم - یا نوناس هشورع رو ۳99  

 ا نر یدلآ هو رو هدل ودناتسا دوخاو هلا ون ا

 او ها لق مرخا لڅ بوناکو یسودنک تادلا هسمک لوا

 ا و لها تا لا هس ر ون دنا لش انا یک

 . نمددنا عس هلا هیمضو اب هبل وت اب هحما رم كردنا مض یشرب

 هدر ده ین دل وا قحهاص هلن | عض و او هل وت او هجان كردا

 ردق وش کس یدلوا لام هشورغ ردقوش اکب لاهو نیر

 مراتاص هلبا ناز شورغ ردق وش ابو شاب هشاب او راک شورغ ر
 ردو وس تب مدل | خب وع ردف وش یادو هو ۰ رد,لاعد.

 هلا نار شوع ردو وش او شاب هشاب او هلا ر اک شو

 2 دولوا ش ا راتخا یدک اوو ردسلهاع د مراناص

 یتلدل وا ثالاو هاش رط تدصواب هبهاب ث را هو تلذک

 هدق دل وا قح هاص ها نر رده هحر.> ود هاتف نیر یاد

 » مراناص هردو وش کا ردردفوب ید كلاەو « هب یر شد

 هردو وش او یدل وا لاد هش وع ردو وش اکب هسق ول ۰ رداع د

 ] زمالا حق و نان رد ] ردبلهام د مدلا نوئاص

 یربشم هدفدلوا هاط ینابخ كملاب هدهشام 6

 ۰ یخ رلا تا ول ۰ را كر یہ٥ هس رابد تولوا رب 2

 کو ]۰ رات رد ] ردا لوو لمس امد نچ چو هس رادو

 رولسد « تاج رابخ «



 ماکا ر رد ۰ ۱ +
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 عافتا نارا یک هطروعو كوو عاو دوسو فرص

 كجءدبا عس هلبا مض هلام سار یفرمعم فاع ءرکصندکدتا

 یا دل وا ش E داع E یلدلوا شا عاس 2 هدق دل وا

 ثلعسم سه عافساو ارز ۰ رولک مزال کا لد مت ندقرصم

 هد زو الثم ا ر اما . یدلوا لصاح هل زح

 ندو تورو رک تند رب یهاخ یشدلا نوئاص هدناباقم

 5 ۳ راس دلو ضراع عو ضش ر هه وا .ییالوط

 نا یا هترزوا هد زول هن 2 فز دقدلا یار دج

 یلدلا ٌ رولسءدنا می هلا 4 تو ا كردا ا یلام با

 تارحا ارز ۰ NE ہا نام هب ی رشم هضعس لح یارک

 ی هب دنه 1 ردلکد چو I شا زحا یک ینیدلوا لدعم

 2 ع وسلانم ری علارلا ب

 یابورمشمو تال و e ی سو ریس كلاب

 فراصم یک یترجا كنەراسو قیاقو ناویح ینیدلوا ب ارو

 ی نازو ررض نالک نده رط عاطف هدل و و ادو هب رقس

 نا رد ] رولمهنلوا م هسا تداعو فرع قعلوا مض هلام

 . قاب ههدام « ۳ » ( ۰ راتحم درو

 فرحا هداامت ییلدردات جا هلا ترحا هکردنللوا موم

 انا و اعریتهسمک رب یاصوصخ نالوا عو رشم یمض هلام ا ار

 ر هلیمان ترجا هسشا اها تاذلا عیاب یعب یحاص لام ابو

 ] : هل وتلاو هحارلای رم الا حق 1 زامهنل وا مع یر لاو

 r 1 1 د تن مس
US 0" TE 7دسر ۳  
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 نوا زو یلام سار كح هسایو منا ترا شور
 .رولسهناص هلا هعضوو هیلوئو هار هروک اکا هع شورش

 نوئاص هدنلباقم نوتلا ددع زو هدلوناتسا هتمک و اذک

 او رواو هللا ترجا نونلا ددع شب یعاستم كندر فلا
 هداروا كردا لق ههدلب رخا هلسهطساو لا او رفودنمش

rیوتلا ددع ش نالوا یسهیلق ترحا هسلوا كحهدنا  

 هرخا هللا هععضو ابو هوت ابو همام كردنا مح هلام سار

 < واتس

 رادقم هدب ولوا ناویح جت او ی رجا هزاغم كعسم اذک و

 یا دل وا شا فرص هتواو مع یی هنفاع هرزوا قدوا فورعم

 ندفورعم رادقم اما . روایهدبا مض هلام سار عاب یفرصم

 . نمددنا مخ ینسهدایز

 هسنادو ین راهمصا هلبا ترجا هدیولوا غاب عسم ثاذگ
 الر عسیم دوخاو هسر دنال وص او هسردکید جاغا هی ورد بو

 ریهط و مع یرادس لیسو یتراقرخ وص ملا ترجا هدنولوا
 دا وولسد دنا مح هلام او یراترحاو عیب هس ردا

 زود ههج ینبداوا كلام هلص رط هبه هسمک رب كلذكو

 هج هلا ترجا شورغ نوا هدودا رده نک شورغ
 هلوت . رول هدا هایم هنرزوا شو ص نوا رون هسا ود

 دتر زر نکل ( ۰. راتخ در ] ردهب و کج ید هدهعصو و

 شورغ ردقوش هنفاع كغوواطابو كنوبقاب كنا ینیدلا نوتاص
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 هوا ۱ وند ردوتلا نوا لام سار هسمکر -- ٩

 كاج هر وی« نم یرتشم هرکصندقدناص ییامرهلهجو هحارم

 نوا مدام ندد ردنوتلا نوا لام سار غیاب هد-قدلوا

 لامع ددع نوا یرتشمو ود یدا كعد ینوتلا زیلکا ددع

 نوجا لام یر علا رلهشا فالتخا ود یدا كعد نوتا

 فراعتم هدلوساتسا ارز . رولس هلا یلوتلا یناعع ددعنوا قحا

 یوتلازیاکنا ددعنوا لام سأر عیاباما . ردینوتلا یلناغع نالوا
 یرتشمهدنر وصوب ص29 . لود هسردا هند هماقا هنر دل وا

 3 ا ھ رع عبارلا بالا هبدنه ) ردربخت

 ءرخآ لام ینیدلا نوتاص هشورغزو الثم کک ا

 شورغ زو روک ذم غابم هسشا عوجر هرکص نیکدکا هه

 [ ۰ رو زلا لآ م ) رولسهدنا هحام هننرزوا

 ندکدتا عیب ههسمک رخآ یلام روک ذم هسمکوا تلذک

 ا وا در هتسودنک ها هلاقابو طرشرابخایو بعرابخ هرکص

 هسرزوا شو زو رو دم خلبم هدف دل وا قح هناص حما مم و دعا

 . رولمهدنا هجا ص

 ه دعب سقت كمردتا ریمعاو قعاو یم - ۸

 یەدابز هدنتمیق كعبم یک كما لق هرخآ ناکم یعسمایو

 مض هم ردقم ابو هلام ار عیب ید قرصم نالوا بحوم

 [ راتخ رد ] رولسهدا

 .ینهبج ییبدلوا نکا نواص هشوغ زو هک ر الاثم

 Ered ۰ HH RE 3 دن بیر



 ها هداباقم هد مس و ی ییلاش E كن هناخ

 ددعتم نالوا ندنایمق هکراو ردق وش . رولسهدا مس هلیش رط

 شعلوا نابعل یسهصح ندنع كر یھ هدنسارتشا نیح كراش

 و هروک هب یلامت هللاامهج ر فس وب یاو مظعا ماما هسلا

 "ها رم هلیمص حر هترروا یسایمم رخ یر یه ندراعیبم لوا

 [راتحم درو ع وسلانم رمشع میارلا بابل هیدنه] رولدا 2

 هده عضو عسو هبل وت عج و هجا سم حس یل هدنابوت او

 SSN عقاو هنرزوا یسودنک حس دقع ن :نالوا شم

 94ص E د ەدناب اقم هب دی مس ددع یللا هست نر

 لدن هب هب دی مس ددع یللا رو نا ایم هدیولآ نوئاص رتسا ر

 هبمک لوا هسرو سار ايو نوا ثالزو ددع نوا هب هنس# وا

 هل وتو ها نی و دا راسعا هب دم مس ددع ىللا یلام نخ

 و یا ابو یو نوا هفوب . رولسهدنا حس هلا هیعضووت

 ترابع ندلادتسا هلماعم یجکیا ارز . نعهدبا رابتعا لام

 7 راتح در ] ردرخا .دقع نالوا

 نوناص لاعر هدناداقم هب در مس ددع یللا هم تلذک

 فات نهر وا هدهسرو نهر ر نوجا روک ذم بم هدو 1

 س ددع یللا و نال وا جیم دون ین ینح هل كىرش هو.

 هحاع هترزوا یم لروک ذم نهر هسلوا طقاس هبدیح

 : رو وا هجا سم هس رزوا هر دی ۳ ددع یللا 9



 ماك لا ررد ۱ ازم ۳

 .هسلا رولوامولعم هدساحم هلس هسوا مولعم هدعس ناخ دوخایو

 رس هلال و. زالوا راح هسا سا نوتاص ها ىق یک او

 نوکل الویح حرا نوکیف هتمیق رشمیو سرفلاب عسلا «ءاب هلاك
 جم رلا هن رك طرشلاو نیمضختلاو زرلا كردن امال ةلوهحم همیقلا

 [ امربغت رات در ] ام ولعم

 نوناص هدناباق» هب درج مس ددع كر یە اخو و اثم

 مدناص اکس هلبا راک کیا هدزوبو هبدیم مس ددع كيب مدنا شملا
 هستبا لوق هلهجولوا ید هن سک واو ع هبهنسک رکید ود
 روح کرو 2۳7 ۳ و را تم هما دز حسی

ِ 

eهدحاو قو كردا نگ هج ندر هنسهلح هسم  

 ءزج ینمپ یتسیضعب كنآ هسا ی ۱۹ نام ی هل |

 . مهدی ا حس ها یمو اما . رولیهدلا ع مت هلا ها ینعم

Yaیا دلا نونأڪ هلا هب د ےس ددع یللا کک  

  هحشارم هدودا زارفا یتسهلک ش یعرک, ندنادشب هلک یللا

 . رولر هئاص هلا هد مس ددع یدب یہ رک: هلیش رط

 یهاخ ینیدلا نوتاص هدناباقم هد مس ددع یللا اما ۰

 ۰ زامهناص هلی رط هحما رع یتیم فصل مسقتلادمب "هفصانم

 هام اع فت كللامرب ى نالا نوئاص طقف

 0 . رولم هباص هش رط

 2 یدلآ نولاص هلا هندی مس ددع ىللا i ر اتو



- ۳۰ 

 عزا ر ا هدلاح 1 هل وا نر هلهحو ر هک

 ۱ رولوا حس هری نا

 نوناص ِِِِ ۹ هدناباقم رتسار هی رک

 . مەديا ع هثلاث صخسش هللا هیلوت ابو هحمارم یتآ یتیدلآ
 هاهجیو رب ندکلم باما یک قلا نوتاص رتسسا وا هکرکم

 یا یک لا ا هوا نفس رک کا ی

 شورغ ردقوش هلبا رتسا وا دوخاب هیلوت هدنلباقم رتسا وا زکلا

 ها ص هدناد اقم جم هح ر هل وش او یادش هاک ر دو وش او

 . زالوا حرح هت رولوا لوهحم حر اما . رولسهدنا عی هلا

 ..یک قغاص هلا راک نوا هدزوو دا وا یا
 هل یودنآ ردم یک یف تا

 ( .راتح در ] رولوا لوهحم یخد راک ینعب حر 4هح

 طرش یملوا ندنتسنج یمسم نع كر هدا رف طقف

 E ا میارلا باباایف هیدنه ۱ ردلکد
 یاو نالا یو اھ هدلناقم هبدیح مس ددع زو الثم

 یی دل وا ا " ةحما رص هدنلباقم هد مس ددع رزوب

 هام ید هدناباقم نوفر ناعمو هد مس ددع زود والم

 . ردزاح كما عم

 ملا تابقم کیا یافت ینیدلآ. نواس هستم

 هحشا ر هلا مر یس یک + راک ییا هدزو هسا Ek نوناص

 هسا: مولعم هدندنع یرتسشم نمک ۱۰ رولوا راک قعاص
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 هدنام نالیدا کالع املا قد رط ۰ 4 حا سم حس -

a,هااس ناضو بصعاو ثرا او تبصو ابو هه والثم  

 ,a هک هاب وش : رولسهلوا و هک نالبدا تك

 یروگ ذم ردقم نت بودا ریدقت نم هضورع یفیداوا كلام الا
 راتع رد ) رول هناص "همارع قرهتوط هدنسیازم-لاففار

 ( رات درو

 2 ءا مش . ی :وش . ردملب و مکح ید هدهبل وت حس

 او هد والثم کچ امد عج دلش رط هلو یلام یدلوا كلام

 ف e کد یک ناضو بصع او ثرا او تدصو

 جن مس هلی رط هبل وت هلا نگ ردو ید هصوع یی دل وا

 نا تام ق1 هلو امر هم ىجا ۰ راس
 ها دل وا N اکب یلامو « او » مدناص هلق رط هبل وت یلامو «

 زملس مع ته یغلدلوا لام هحاق ها اب هدلاح یبدد » م دناص

 ۰ قاب هب هدام « ۲۲۳۸ ) ۰ رولوا درسا سلا

 مو لا نیا هغ دل وا اف هحاو هلا 6 یر شم ۸م

 بدنه ) رد یرتشم طقفو ز اح هدلاح وا . هلوا علصم

 5 قاب هب هدام ) 4 « ) ع وسلانم رع عیارا بابل ای

 یسلوا یم كلوا e تب ی هدهللوتو ها ص ۷

 حس هلوتو ه رم هسا وا یو لوا نه می رس

 8 قحدل وا یر: 0 ل وا ن٥ AE ق 53 . زالو أ



 ee ماکحالا ل حرمث

 مسیح و مزال . عس هکلب [ .زاملاق یتیحالص ] هذخا ینع ناصق ابو

 نوساوا تم رک مم ر ورا رو لا و

 [ ۰ هحمو هحارلاو ةل ولا ف یاتسهف ) نوتسلوا یمیق و
 . قاب ههدام « ۰

 هدنچښ كم نالوا نمیریم نوا

 حلطم هشحاف ندعو ررغآ ندا الا ی فرا

 یتسقاب كعبسم لوا بولوا طقاس ررفتو نع راخ هسلوا

 ی کلن ییدر و كرد در هاا یناثم كیالوا فلتو اع

 طقف (هلوتلاو هحمارملا ف راتح درو راتګ رد ] ردا دادر ا

 ؟ ردلصنمکح هدکدتا فرصت هدعیبم ضع هدیولوا یمیق ۰ عیبم
 یحاص راتشادز مدیا شمات اور تجار 8
 هدقدلوا اله اب هدقدنلوا كلالبتسا ميم ضمب_هکردععد ًاهتفت
 قلوا دحاو بوث عب هکرکم . رولسهدا در یتسقاب یرتشم

x ۶ 

 ۰ هنل وب ررص و دنصمعس یا

 4 42> ال «

 » ردهدنناس تناخ رابخو هعص و و هبل وتو ها سه «

 هدو تولوا هموایسم 3 جو نالوا داتءمو عوقواربثک

 ماکحا قحهنل وا گه هدهقح ال وب یک ینیدملو تناسخ رابخ

 ( ۰ ةيلولاو ةحارلا باب ىف راتح در ] زما نارج یخد هان



e 1 3 یی 

 ناشوا ررغت ارز . یدلسد « تک ۳9 و ام «

 یتحو فرصت هدعد ضعل ندلوا حلطم هشحاف ناع یرنشم

 هدهمنا هدام ییلدلوا خسف ملام یسعا كالمساو فالتا ینا

 [ ۰ تارابطایف حقنت ] رونلوا حاضیا

 فرصت ارز ۰ یدلتد « هلهحو ر ندنمزاول كکلع »

 ۳۱ ا کد یرصت تا فرق هلا تاما

 ( یو رها ] جا

 ییدتسا طاق-ا کف قح فرصت نالوا ندنمزاول كکلع

 ندنامیابتم هک هالوش . ردبا طاقسا ف قح یند ارا یک

 ۳ ۳  ندساوعد رکو نکو رفت ی رند یو

 هجي شاه ] سم هدبا یا وعد شحاف ندعو ر رغ ی ندا

 . قاب هرلهدام « ۱۵۹6 و ۵۱> [۰ رورفلا ماکحاق لصف

 4 ءدا ۳۲۰

 یحالک ك [ میم نالوا ارتا هللا شحاف نیعو ریرغت ]

 ندلوا حاطم هع یرتشم یل [ هسلوا كلما فات |

 هسابا فقو هلا حر فقوو ماس و عس هرخا اب كالهتسا

 ثواح بیع.ر هدعیبه لوا نکا هدندب یرتشم [ دوخاو ]
 ثودح و 9 وماپا اس هسرزوا هدولوا هصعو قلوا

 [ كنهسمک نالوا نوعغم هسا
 [ هحسف یس ] یالوط ندررفآ



 ۰-۱۲۰ ماکح الا ح رش
 ۱2۵۱۱ ۷ ۱۷۱۱۱/1۱۱ ۱م 0 ۱۱ ۰ دا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱: ۱ ۱ _ ۱ ۱م ۱۱۱

 ماست و حس ه ES دید د ینسهصع الو هسمیک ر هیاع ءا

 روب نم عب یک هدفدلوا توف dd هدعا بودا

 ندنسهرو تنه وا ود یدیشلوا هلا شحاف نعو ررغآ

 . رولهدیا خسف یی هدک دنا تابتا یشحاف نیغو ربرفآ و یوعد
 بودبا ماساو عی نک رک ع د

 ر رغآ رود نص ءارش a E E توف هسمک لوا | هدا

 یوعد ندنسهلرو كنهسمِک لوا ود یدیشلوا هلا شحاف ناغو
 (. یدنفا ىلع ) رولسهدا خسو یس تاماو

 4 هدام ۵ 9

 علطم ۾ هنر دل وا شحاف نعو هدعس یرتشم نالوا ررغت |

 یی [ هلهجور نالوا ندنمزاول تاع هدعیم هرکص ندتدلوا

 هع کاج فرصت [ هسبا ردا فرصت | هلا كالم فرصت

 بولوا طقاس یر رتو نیغ راسیخ [ قترا ] هلغلوا كعد اتر

 (ع ویلا نهةاباش او نبغلا یف لصف یفیورنا) [ . زالاف یسف قح ]

 . قاب ههدا ۰۱

 ندقدل وا حاطم هشحاف ننع یرتشم نالوا نوضع ال

 هدنآ هدیولوا لزم عه دوخاب هسراقیج هفلتاص ییبم هرکص
 زالاف خسف قح هسشا راحا هرخا دوخاب ثادحا هنا ضعإ

 ( ۰ ررغتلاو نغلاقهیضف ]



 ماكا 7 لس ۱ ۰ ۰

۱۱ ۱ ۱ ( ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱, ۱ , , , ۱ ۱۵ 

 م ردبا ناز هدلامو هعلاب یرمشم ۵ بل ید وا ر رغل هدعم

 هلیسعد نوسلوا هعرزوا من لهسیا ردنا ناز تاص عیاب هدکدید
 هزاز 1 زم مزال یشر هعل اب هسا ناز هدق دناص ید یرمشم

 ] ع وسلانم گم الا یلیق

 % هدام ۳۵۸ $

 و هنسع وا رر غل ی ه زالوا توروم ر رغا و ناع رابخ

 نعو ۱ رب رغل هدننافو كنهسمک نالوا نوغم هلا شحاف نوع ]

 1 الو نوش . ما لا هسراو یساوعد | یشحاغ

 رب رغل و نع رایخ رز نوخلوا یر شم در و نوسلوا علا

 ۰ یدلوا ندهدرحم قوقح نالوا تباث نوا یرتشم ابو عاب

 ۰ زماسا لود یاقتساو ثرا هاچ

 E کد هم ولعم 2 ی زنم كالم هدنتک E م

  5 êنیس ۰  ۵
 یه رو هدودلوا توف 5 وا هردص نت ملسو حس

 ِ هلا شحاف ناعو رب رخل یرو و لزربد هشمک لوا و

 33 علا ی وفک 1 زام وا عامسا هنس | یوعد ولد یدیشملبا حس

 ( رب رفتلاو نبغلاب
 4 2 ۰ ۰ © o هد او و WS نالوا نود « هد هلع

 یساوعد رر هلافو كنانادلا ىع كناغ ارز . یدابد



 ۹۹۹ .ماکحالا تلج ی
a Eهه اه  

 لبق مح رادع ] ضەدلا خسف یہ ود كدا ر رغا ي تا

 هدهسیاشلوا ریرغت هجرکا هنسکوا ارز [ ةلونلاوةضباقملا مس
 ندنفج هلوالصاح هلاقعادلآ یرادقم س شحاف نیغ هدراقع

 ندنع دنا و ناص ند بج تک ییا شو غز وح وانالسادل | و

 . ردقو ر رغل رابخ

 لعبا: یدو
 كم یند مد ۱ نالف رکد شورش كم لو هسمکرب

 تالاموا دک ندقدناص ا یدیشهرو شوغ ر

 شورضكس اک ۱ مد اوا طقف هسلوا شو غك ەقىقلا ىف یرکد
 ا ود یدلتاف نال هدشلاص درع هساوا نداط ییدءر و

 [ تارایایف حقت ] عهدنا خسف یعم

 ی و كنر ندناعلاتم هلهحو ییادلوا ر ا هد

 یربرغت ثلالد یک ینیدلوا درو خسف بجوم یسما ررغآ

 یرکید لالداب ئر ندنامیاتم طقف . ردخسف مزاتسم یخد
 كمر هدکدشا رر هه ر یک

 . ردقو ررغت رابخ نوتا نالوا نوغم هزوک هللالدتسا

 ر رغل یاب ن کیا رولآ نوناص یراقع ر یرنشم < هتن

 حیفش یر ه دلاح ییدلآ نوئاص هلا شحاف نیع بودا

 نالوا قبال لمر دک دشا طرض یراقع روگکدم هد وقح

 م هلال ] . ردشعد ردقمالوا ریرفت رایخ نوجا عاب قترا

 [ هحار اف راز در یرغمل ا هر اماو هرغ



 ماكا: زرد ۹۹۸
1 111۱۷۱۱۱ ۱۸۱۸۱ ۱۱۸۸۸ ۸۸۱۲ ۵۱6۱6۱۱۱۵۱2۱8 2۱۷ ۵ ۱ ۱۱۸۱۸۱۸۱۷ T ۱ 

 4 هداو دقت

 ی دل واش > اقناع هدن و دنا رب رخل یرکید یر ندنامبا و ۱

 ققح ۱ ها وک ندنکاب زار وا ۱ 4ا ینردنلوت ید رب رغل و

 هب هد «CY e) | .رولس هدا خسف ییہ هتک نالوا یوم هدکدخا

 2 قاب هک سو

 ۱ ناعو رر را ۵ نالوا تبح ود فو رابخ 5 مالک هصالاخ

 بجوم ی خسف شحاف نیغ ز رکلاب ب هلوا یعاجا كشحاف

 مس ور رفت ز کلات یک یل وا زاس هاا هداف ینیدوا

 ردلکد خسفو رابخ

 .رولمد 6 ر رشت و نغرابخ « هکلرمخع هلیحو هدادون

 ردد وشو ردشو فردف وش یتمق ثالامود هب یرتشم عیب الو

 هدود یدرو شورع ردق وش هسک نالف ردراو یرکد

 ودى کد هر ؟صندک دتا ار قم . هنل و كبا ید رب 7

 نو ردف وا هنگ واو یل دلوا ناصه یرادةم شح افناع یل

 } . <۶ نا یواتف ] رولسهدناخسفیسیرتشءهسل وا مهاظ یی دەر و

 خسف یس یند عناب هستیا ربرغت یاب هلهجووب یرتشم اذک

 رولسهدنا

2 1 E 
 کا اع ءان رد ناع نان وا نام دوام ۱۹ شحاف ناع

 9 سفره اا جا نوحآ یلزند لف شور ك
 زا ۱ ا ناجاسل و ِ هشوع روحوا ك کیا ا کد ود

۱7 ST 



 ۹۹۷ ماكحالا 12 حرش

 عی ندنس هرابع یهاظ كلج . ردراشنوا بهاد هتفجهلوا

 یورتقنا ] یدلدبا حرش هلهجولوا هلغملشالک | ینالسب كروک ذم

 ۱ (۰ یعواو بالا ع

 حم ید ارش بوم لوا یزارتحا یرییعل « مس » هدوب

 شحاف نع نونا یص كنصو اب لوه و

 هدنقح یص یرللا نوتاص لام هللا هداز شحاف ف یعا

 لامو ذفانو حسخ هدنراقح یحواب لو طقف . زالوا حسی

 باتک ارز (۲۸ ف نلوصف) رواوا کلم
 نوجا یربع كنهسمک رب هرزوا ینحهللوا ناس هدنلاکو

 .رولوامزالوذفات هسرزوایدنک هسا زالوا دفا تقوه

 [هدنمکحمنب لام ید لاسلا تب ] لام [ و فقو لام ]

 شحافننعیحد سلوا ریرغتالب كالامتس لامو ینقو لام هلغم وا

 هدهنالث روما وش هتشیا .ردلطاب ینعب [ رد] لکد حس یس هللا

 « عیلاب لیکو اعقاو .رونلواعاع-ا یماوعد شحافنیغ ریرغتالب

 توی+هدنا ع هللا شحاف نیغ هرو ه لا عت لاا مه ھر نیماما

 و هرو هب املا راشم یساوعد شحاف نیغ رب رغآ الب هدلاح وش

 مظعا ماما هدهسیا رولک مزال یسقلوا عامسا ید هدتسسم

 ۱٤۹٤ هلم بولوا حک ر 1۳ عیب هرول هب یلاعت هللاەحر

 3 یوفک ردشملا لوق یلوف كملا راشم مادا هدنسهدام

 ( «عیلاب ةلاكولا
en 



 ماكل ا ررد ا

 7 اي ر غ كح را نکیا شام دلآ ردنا
 غر کا کرار. شدا خف یس ود
 لوا وند لوا ا اک یررض روک دم هما ررض رادقمر

Eهد دنا ربح  . 

 ۱ ها ندهید و هسکو كك

 2۳ ۳ نرد ق كيور قا دنا ىب
 ها قوناص TG ا

 + ضەديا خسف یمیب وید مدیا شما عیب هکیسک |
 [ هللا شحاف نع ىد هسلوا ررغت الب یمش لام طقف ]

 بالا عف ىیورقنا) [زالوا حبك ] ىسما [عم] كنصوا یو

 . قاههدام «0۸» ( یصولاو.

 نیغ یتضورعاب راقع كنەکراب كنیبص یصواب یلو الث یی
 هسر و تزاحا یص غولبلا دم بولوا لطاب هستاص هلا شحاق.

 یصو یتح [نیرشعلاومباسلا لصفلایف نیل وصف ]زالوا راج هلس

 هنس هداقا هنفیدناص هللا شحاف ندغ یمدی لام كلوا "یصو یا

 هدعستقو كميبم یرتشمو روناوا لاطبا مسو لوق هدکدتا
 هدکدتا هنا هماقا هنکودا ردو نک کیدرو ا

 ) .یصولا و بالاعسش یورها ) رووا حیجرت یسهس نابع

 لطاب وک د ع املع ضعا . رواد زالوا جست هدوهلحم

 1 ی رافدلوا لاق هننحهلوا كالا هالا ضق یرتشم یتح تولوا

 ۱ كلام یرتشم هلا ضقیتح تولوا دساف املع ضمب رکید هدلاح



 ۹۹ ۵ ماکحالا ةلح حرم
171 E 

 نم ناصقناو در قترآ هدکدسک عالطالا دمو ینکچهلس هدا

 یدیشعلوا هح رش ها تا یح هیمهدنا ع وجر هلا

 ( تیعلا رایخی راتح در]

 یسضع كع ارز. ید یک 8 هدحرش یاا

 SI ا كنو هس ردنا رومظ هدلاح قح هیلوا هب عفتنم

 4 یاس لصف ب

 ییءف ید كسداس باب ی
 | رد | ی واح یهدادیشد تولوا [ هدا ر رغل و ناع] رابخ

  TA 3%هدام 86

 شمامار رفت ینرکید یرب ندنامیابتم یی [رر غالب هدعس]

 [هسهکنالوا نوبفم] دوختدوخ هلبوب [هسنلوب شحافنبغ] نکا
 هکر یتح [ ضسهدما خسف یس] هغمالوا نیغ رابخ نوا
 دح یل بولوا حس هساص هشورغ كس ییلام قلشوغر

 مع عس هلغملتاص هلتافشحاف كب بویلوا للخ هديب هدنناذ
 جم هروک هب یلاعت هللا هجر دم ماما هکردقوش . عهلشد ردلکد

 هروک هب یلاعت هلاهحر فسو ییا ماما . ردهورکء روک م
 رالثم ( عویبلا نم ةاباسماو نبغلا ف » یورقنا) ردلکو هو 5

 4۹ شور كس یللا مهناشیتنی رتزفتالب هب هتک کید نیست

۰ 



 ماك لا ررد ۹

 1 !TUUOURUUHOOOIDIOIOIDBIDIRIEIS و ی EE و ی ی

 4 هداد ۳۵ ۵9۲

 [ قجهیلوا هب عفتنم الصا رک ۱ ] یسیلک كعيبم یب [ عییم]
 س [هسلا ردنا رومظ] انف [هدلاح] قحهبمارب ها الصا یني

 نما[ ع a ام تولوا لتطاب عج ] هحینمکح هدام

 « .لاع سیلهنا نيتب رسکلاب هنالعیلا نالطبل» [ .رايا دادرتسا]
 هدق دل ربق رابخاب زو راقا زوجا [ هطروع نا وا ا ]

 نعارب] هلس هنفلع كناناوبح ى شنا الصا] هدکدلتک ا
 مان هعرب , نالط [ 4سقیح ] یا و [فوزو] و نشود [ هدنر وص

 ۰ رول ورک سه اا یرتشم]

 هلا یعوناقو یرمتق هدهسیا شو یجاو كروچ زوجو
 دل راتعا یا لا زوج ارز مالم درولسهنلوا عافتنا
 هنفاع كلاناویحا هناعط كنارقف هکولو هشااهرکص ندقدلربق اما

 ام ندنش دل وا علطم هدیعو هسقیح قزو و قحهار

 13 (۳ع۵» .ردا عوجر هلا ی ناصم هسعا لوانتو ل کا

 ۳« ع۸» . هلوا یخار هل | هح هاب وا عاب e . قاب ه هدام

 . ندقدلوا حاطم هنیع كعسه رود دم یرتشم نکل ! قابهبهدام

 آ66 . رولوا طقاس یرابخ قترا هسیا ردا لوانت هرکص

 3 ! قاب هب هد اه

 ۱  یژارتحا دیقو . یدشملند هدکدلسک اب هدقدلرق احرش
 : و هدقدلوا علطء هننیع یخد لوا ندملسک اب ندلرق بویلوا



 ۹ ۹۳ ما تر

 دیش 1 هنم و زوح مد ات فالامو 2 همش

 ادساف ناکم ابیعم دجوف فنصملالاق ولو اعامحا لکلایف عسلا

 هلث هو یهتنا ردت هداوسو هلةلق زوا بیعنم نال یلوا ناکل

 رحلاو لال رشلاو یازلاق

 هدنروص یندلوا قوح ناقح یلروصف ییا هدلاح وش

 کلب بویلوا تاع راخ یا در ی

 ر هاب موقتم عب عس دقع هسا یبس كعسداسف .ردءانس هرب داف

 هر ا ماما ا ردسنم E دراو هت رزوا موقتم

 ندنع لاعت هللا امهحر نماما بولوا یصدم كنلاعت هلا

 هلګ هدهسا رلشملوا لاق هنن كع ی حس هل س هصح

 . ردشمہلبا حجر ینهدم كهللا راش ماما

 نوا هدزوبو ینجهیملوا راثکتسا افرع چوا هدزوب هدهدامو

 «ردتماملوا ناس یمکح كام هدهسا رر حلوا

 یسهدایز ندنوو لیلق یتودامو جوا هدزو رح بحاص طقف

 هدحتف رد رد یغ دل وا رک نلاتما شاو ترد هدرو ینعل

 . ردشمللا دع وفعهو زا ی چ رادقە و شل هدزو هسا

 حاطم هع ندمرف هدیولآ یلاثما رابخاب هطروءع یرتشوو

 ماطم هندیع اما پولم هدنا در هلیبس بیع رایخ هدلاح یفیدلوا

 بالاق هدنه) نمهدبا دز قارا هسیا راربق هرکص ندقدلوا

 . قابههداد ۳۵۵ » ( ۰ عوبلا ند ثلاثلا لصفلاف نماثلا
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  ۳۵ f 2هداد 4

 - ده ریش [ یسهلوقم زوحو ] رابخو [ هنطروع 7

 [ هسقیج كوروچو اف یبیضم كراش ] لوا ارتشالا
 رادقم ناقح كوروحو انف ىل یروصف رك ۱ ۰ روللوا رظن

 راثکتسسا ةداعو افرع یک ] قلوا [ چوا ] اب کیا [ هدزو ]
 تازاوملا ضعب رسک [ .رولوا وغم هسیارولوا هجردقحهش وا

 بیعم یقابلانا نهر اذا یقالادر الصا هب عفتنبال ادسافهدجوف

 « عویلا نم سداسلا هزازب نهلالکب عجر نهرب اداوالالاو

 جی اناحتسا هدنس هل عنب بویلوا بیع رابخ هدنوب ینعل

 ندنو هلتهح ینحهبل وا یلاخ عم نددساف هجردو ارز .رولوا

 هب هفن ادام . یکبا تلا لبلق هدهطنح مکن و

 قلوا [ نوا هدزو ] رادقم [ ناقبح یلروصق رک او ] قاب

 هسرولوا قوج ] هنر قجهلاوا راثکتسا "ةداعو ًافرع ۲ یک 7
 و رک اماع هلا در هعلاب یعسم هله یرتشم بوش

 2 قاب ههدام ۹ » [ رولآ

 .دحوولو » ردشهلوا نا هوش هدربمالا عم ویتنام هداموب

 حبلا حص حاملا یف نینئالاو دحاولاک لاق وهو ادساف ضعلا

 نا الا ةطنملا ىف بارتلاك هلرابخالو ةداع هولخ مدعل اناسحتسا

 . .دسف اریثکلب الیلق نكي ناو یا الاو درلا هلف ابيع سالا هدمب

 هلام ناب دتعلا ىف هع مامالا دنع هلم لكب مجدو لكلاف علا



 ۹1: ماکح الا ح رش
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 هسلا ] لکد شحاف ك یلهداز طقف و هدانزا[ هدهحرد رووا

 هسا نع هسرابدو در یتسلک هسرابد [ ۰ رولوا خم یرتشد

 كغا ربط یهدنجما اما ! قاب هرلهدام « ۳۳۷ و ۳۹ » . ردا لوق

 ردنا در هسرلید تولوا ربع یرنشه هسلا شحاق ك یلهدایز

 ردا لوف هلبیسهصح ندامسد َک یاب وح زکل ان هسرابدو

 يهدنااوبح یرتشم هدلاح وشو ( سلا رابخق را در ]

 ندقدربا هلغلوب هداز هدهجرد رووا دع بیع یعاریطو زوت

 . روللوا رظن هدکدتسیا كعا در هدوردسشبراق هن هرکص
 زک ناصه هنسلصا رادقد مه 4 ندو دمت راق ر RES هجور

 در هسا رولک ناصش هللا سهطتو هبقتن اما . ردا در هسا

 . ردا عوجر هلا هطنح ناص الثم یعع بیع ناصف بویمهدنا

 هب دنهو بیل ارابخ فرات در ] هدا لوققرهلوا ناص میاب کرک

 . قاب هب هدام«۳۵ » [۰عوببلانم ثاانلا لصفلاق نماثلا بالای

 قوم رادقنا مولعم هدناباق» مولعم ها ا هکردق وش

 داومو بوحروج ینب مارو هدقوع روک ذم هدیولآ نوئاص

 يزن رادق» لوا EE هدردش ینیدنل و طولخحم هلا هبانحا

 لیرتت یم ید هتک لوا ههل را یو

 نزو هلا هسنجا داوه هرکر قوع روک ذم یا ۰ رول هدا

 توافت قرهللوا نزو هیفصتلا دعب ندهروک ذم داوم هدهرک رو

 «ع4» ۰[ عویلانم ثلالاق هزازب ] ردا لیزتت ىم هت رادقە

 ! قاب هبهدام
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 هلک زوب ابا یادفب هلک روال هساوا ندراساج فاتخم

 هب را دوخاب یادش رد نوتاص هلا هدحاو هقنص هب را

 . رولوا یراح چ كهدام ۳۵۱ هسبح واسع

 تالکعارز . یدلعد هسل و دوح وهو عاق یسهلمح ارش

 یرتسشم کلب بویلوا دوجوم هل هروک دد تانوزومو
 دوح وه زکلا 4هرسا سخت یاب ماست و هه ه وک یتسضعا

 ناصق كنسرادق» ینیدلوا شعا عسا ههو . ردا رد ینالوا

 طة . قاب هنحرشو هدام ۳۵۸ ۰ نمد دنا بلط یتتمش

 هرکصندقداب كغا یرادقمر كنوا یتیدلا نوتاص هنس هکر
 ۱ ۱ ۵ ٠570 ودر يا هسلوا ماطم هنغیدلوا یحا

aلکا هلا حس رکن داشالک | ندهفلاس تالصف ردا عوجد  

 ۰ رد راو قرف ھه ا

NOY 9هک هداو  

 ندقدنل | نوناص [ تابوبح یلاثاو ] ماسیسو [ یادغب ]
 هدام ] قارپط یهدنجا [ هدردقت ینیدقیح یلقار وط ] هرکح

 مزالو حس حس ] هساا لزج هدهحرد ۲ ۰ رووا دع لبلق

 یک یجهبعهدبا در هلئبس بیع رایخ یرتشم یل [ . رولوا

 یناریطو زوت مکهتن . نمهدا عوجر یخد هللا نم ناصق

 ک یحهیمهبد مردا لوو یابوبح هلا در هعلاب هدیورتنآ

 دع بيع سالا نيب ] و "ةداع قارپط یهدنجما [ رکاو ]
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 هصالخ ] ردر و هلو ار و رو EES E هد وا هال وا

 ]۰ عوبسلا نم نماتلا لصناا لف

 4 هدام ۲ 9

 [ قرهلوا ] ندهراقتم تایددعو [ ندنانوزومو تالکم ]
 ارتشا ] هلا هدحاو هقفص هرزوا قلوا ندسنحر صخشر

 .ثنعم رادقم ینیدلوا ] شماعا ضق زونهاو [ شعا ضو

 واتع ولت قوا شهك  دوروخ |

 یرتشم [ . ردرخم ] هسنلوت دوج ومو عاق یسهلجو [ هاو ]

 نع و [ لوق ] یایلوا هلینالوا بیعم ین ۱ یسهلج هسرادد ]

 3 دست یتسهلح هسرایدو .ردنا ] اطعا یتسالک كیام-م

 نه ەي قلا ینمالعاص هدودا زارفا یرادقم نالوا تیعم هسقوت

Ea GESهر ول دم هب راقتم تاددعو تاوزومو تالکم  

 هدراعضومو راباق فات رکو نولو هدعضومر و رز لوک

 هحنلوا نددحاو سنج تانوزوتو تالار ,

 زد ی :دخاو. ی اردو کم هدهسا هددعتم ءابشا "ةققح

 بویلوا رتاج هلس یم یتحو « هموقنم هدحاو ُهبح هکنوج
 . ردها مامضناو عاتجا « موقت هدنانوزومو تالکم هیلع یاب

 ود هرزوا قلوا ندسسجحر تاوزومو تالیکم ەدەلج
 هدیویلوا ندسنجرب تالکم ناللوا ارتشا ارز . یدالوا دییقت



 ماكا ررد ۹۸۸

 لبق هصالخ ) ةقفصلا قیر ىلا ىدؤي اليك هلك میلا ضقت

 )£ ویبلا نم نماثلا لصفلا

 ع ووو ه ك ندکدتا ضد یی هلح ىعل ضقلا دعلو,

 3 حسی هک وش . ردا نابرج a تالیصم هدلاح ینیدلو

 3 ۱ ی را هاب ید رسا راد هویت راب هاچ
 ا 2 وا طخ قاشحتسالاب كنصم و كس زح

 را ا ا ا ندق هسردا كازا ییع
 هسرابدو ردا خسف یس هسرابد بولوا ريع یرتشد هدنسقاب

 ا هناخ یا ظ عیب و . ریا لوبق هایسهصح ندنعیسقا

 ا تالیکم دوخاب كنیرب زکلاب هلهجولوا هدیولوا رتسا ییا
 كنم هدیولوا ندنانوزوم نایلوا ررض هدنضیمت اب ندنایددع

 ثارا ۱ یبع هدنسقاب قاقحتسا E ی وا طض قاقحتسالا

 ۶ ندامسم فا ب وي وا ی ۳ كنسرتشد هسا ۱ زها

 رابخ ی یواطحطو رام در ] ردروح هلونف هل س هصح

 ( عوبلانم ثلاثلا لصفلا ىف نماثلا بابلا ىق هدنهو بیعلا

 ات قرتسار النم هسمک ییاو
 ي دا و هقلاس تالصقهدقدنلوا طض قاقحتسالاب
 هساا رارلبدو لوق هلبسامسم نع ییصن هسرارلبد بولوا ريخ

 ا لوق هدر ندهسمک لا لوا طقف . راردا كرت
 مظعا ماما ات رسا و

 وا رب ید یقاقحنسا رابخ کد :قترا مر کس هب ات تب



 ضیقلالق امال اهما لبق یرتشلایع ةقفصلا قرفتل ] . ردا
 . روند « قاقحتسا رابخ » اکو [ امریضم راتح در 3

 هشورغ كس یلام کیا هلا هدحاو هتف هسمک رب الثد

 زکلاپ او ندا ضق یرب چیه هدنودبا انشا ندهتسک یکید
 یرب ندلام کیا لوا ندا ضق یرکید بودا ضق یتسرب

 زوج كرکو نوبسلوا لام نالو یخ هیت

 طیض یقاقحتسالاب نوسلوا لاد نالوا هدند عاب بویعا ضق

 قاب هسرابدو خسف یس هسرلبد بولوا ريع یرتشم هدقدلوا

 هلبسهصح ندنع یلام نابعلوا طض قاقحتسالاب یب نالاق

 ۱ . ردا لوق

 قاقحتسالاب ییصن ضیقلا لو هدولوا امر زجلاب عیب

 صحش اما . ردهرزوا ح ورم لاو هس مکح هسدا وا طض

 قاقحتسا رابخ نوجا یرتشم هسا رولوا رع یعس موقص

 . قاب ههدام « ۲2 » [ ۰ هصالخ ] ردقو

 دلرللام ینجهلآ نوئاص هلا هدحاو ٌهتفص هسک ر هدرو

 تقو ینیداوا لام كمدا ر هقد ندا ی لرمغ یر

 رابخ نوجما هسمک و هسلا نوناص هدلاح ییدلس هدارش

 . رولوا مزال مس هلیسهصح ندنع هدنسقاب بویلوا قاقحتسا

 لف قاقحتسا هلا نوناص كرهیماس یغدلوا ىلا ربع اما

 یح » ۰ ردراو قاشح-سا رارخ ه دلاح یندلو.ء و و ضشلا
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 كب هدام VY توشوا ندشاعورف تله تام وش ترو ص 3

 ّ رولوا ندناسزح

 یداتنف یا كبو ا دوخاب 3 یاق قابا تفح ر طّمف |

 a کیک هدتشح ما لک ریسک کد یر دوخاب

 4سم لر وصف یش ر ضقلا دعا هدیول | ] زوک وا تەح ر

 ۱ ادرس لااا ماع ادر ندر سکا
 . رولییهدنا اقا هدنکلمو كاسما ندر یتسکیآ هسراید مکهتن

 نت نوت و ریاض هدنه ره كران و رز

 ۱ با یا نوا هد دحاو ین والو

 مدف تع هد کد ه دعا ددة E یسلر 0 ندفدل |

 « ۰ عوسلانم سداسلا لصفلاق هصالخ » مدنا در هسلوت

 ۹سم 3 وش 3 رد راشعا دع رابخ تحوم ید یتسلدا

 یسک هدولا نوتاص یلام نالوا ندناباثم دوخا ندنابمق

 طض قاقحتسالاب یسضعم كالاموا صخش ر ندزعا ضق

 ا تا عدت ها لرد روک دم طی ةا
 یک یسلوا طبض قاقحتسالاب ینصن هدیولوا تآ رب عییم

 قاتحتسالاب یسرب هدیولوا تا ییا عم س نوسعا درک و
 ردق هحنیلوا زی یعس صخش لوا -- یک یسغلوا طیض

TES4-تراد تولوا رح راف ەدنہسقابو طاب  

 لوو ها س هصح نداعسم یاب هسربدو ردا خسف ی7
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 2 هج راب هص رع راب هاخر ر کا عسیم [ اما ]

 0 ؟ یجنل سد در یعوج هدردش یدلوا دحاو

 نکع ربغ یدارفا ندرکیدکب هدعافتنا یا [ ررض هدنشرفن ]

 در ندر یعومځ ] ید [ هدلاح یتادلوا ] رایش ددعتم نانلو

 [ ۰ رایا لوبق هللا یمسم نع ] عیمح [ ینعومج دوخاب . ردا

 .ردق و یتحالص هغع وقلا یتسضم هدودنا در یتسما هسفوت

 . ردهدنمکح دحاو یش انعم رانو ارز

 ضیقلادمب اب ضیقلا لق هدمولوا .احاو یش عییم مکن
 . مدنا در ینالوا بیعم زکلاب هسلوا ماطم هنییع كنسيضما

 ضقلا لق یسر ندسف یا نانلآ هشورغ قرق ال 1

 هوا نهاظ یتادلوا سعم هلا بیع یل [ هسقبح یلروصو

 ۲ ۰ زولسبەدا در ندر یسکنا ] یرتشم

 ندکدتا ضف ینسیر زکلاب ندسف یا ر
 هدشح ییروصق نابلوا ضوبقم دوخاب نانلو ضوبقم هرکص

 روا درا
 ا ندکدتسا ضد دین کیا ین [ ضقلادم رک او ]

 چاق یتمش E 3 زکاا هسقح یروصف یسر ] زکلا

 ییا ارز [ < ردا در هلا لیزنت ندشورغ قرف هسا شورغ

 هدسکیا كسف کیا روکذم . ردقو ررض هدنش رفت كسف
 هد هساا ق وب هاشسا هدنغ> هنل وا 9 هدنسکیا هسراقبح یروصف
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 یتفصل كتامسم 8 هلا در یعسم وم a ندقدنل وا

 ) ع ويلا نم ثااثل|لصفلا ف نماثلا بالای هر دنه « ردا دادرنسا

 ردنا هنس ٌهماقا هنساوعد یدنک یره ندرتشمو عاب طقف

 لوو یسهس هدهدایزو نا یرلکدتا اعدا کا هسا

 رق سکعلاب یرتشمو هنغیدلوا شورغ زوب شب یتهیق كناویح
 شورغ زو شب یتمیق كناویح نعاو كس یتمیق كناويح
 عاب هحاجوم یه كعلا هلا رلردنا هند هماقا هنک ورا

 كا وح ریو حح وم یسهس كنم ا و كم یم كيا وح

 E قرەنڵوا <= هرزوا قلوا شورع كرم ید یتمه

 ۰ ردا دادرنسا ینفصل كاسم ر هلا در یاوبح رہو

 یر شم ندفدل وا فلت یر ندعسم يا الاثم و

 هلا عیب هدکدتسا كما طور هد ولو مدق تبع هدب ال وا دوح وه

 هدنتمف كعبسم نالوا فلت هلا جیم نالوا دوحوم یر شم

 كن ال وا ا هحهوا یعهس كتسپ ر چه هان راکدسا فالتخا

 م وه هدنم وصح مو نالوا دوح وم بولوا كعاب روس هدنتمف

 تابتا لاو ٌهماقا هدیسکیا یتتمیق كنالوا فلت . روللوا
 كنالوا دوجوم زکلابو .رونلوا حبجرت یسهنب كمباب هسردا

 یتهس كا رتشم هس رد تانا هللا هس هماقا کا یف

 نم علارلا لصفلاق نماثلا باسلا هدنه و رونلق حیجرت

 . عویبلا
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 ۹۸۳ ماكحالا زلحم حرش
EEE OO E RRR RTE TRÎ ÎÎÎ Îî ÎÎ 

 ینالت كشورغ زو ییا كس نالوا یمسم نع هلغلوا ییاثلت

 ۰ ردیا در یاوبح ںیو

 كسعمو لوا ل یخ سم ا لوا مدقم تمشق عو :

 لح زر و ید هلا بسا قرهناق 51 مدقم یمن ۱۹9

" ۹4 2 3 
ِ  

 یم الاس ك عم یمسمنع  تمیفع و

NES EOI ۱۰ ۰ + ١ TES ۱۵۰ ۰ 

 ِء 2 0

 2 E یہد ۳۹0 كباوبح ۳ تان هدر و دم |

 یشو ص رو يا كس اماع یرتشم هلهملعالک | یلدلوا شو

 هسلا شمامروو دادرتسا یشو ع زو 9 هساا شهر و هنعلاب

 . ردا اطعا شورغ زو ترد نوجا ناوبح نالوا بحم کلا
 هد ع تفو كناوبح رف نالوا سعم یرتنشم هدلاح وت

 نک هلتهج وش یدا شورغ زوش كناوبح نغابو كس یتمق

 ربق نالوا بیعم عیاب ءدلاح ییدد مرد دادرتسا یناثلث كنامسم
 شورغ كس كناوبح نغاو زو یتمق هدعب تفو كناویح

 "فالتخا ود مرد در یثان زکلا كناسم نم هلتهحوش یدبا

 توو كلرلعسم ب وم وا تافتلا هلوف كىر چھ هدب راکدتا

 , قاب هبهدام « 6 » ۰ رولا هراشعا رظن یرلتمه یهدتموضخ

 شورش كس یتمق كناوح ییاه هدتموصخ تقو الثهو

 فیلحت باطلاب ییالوط ندنساوعد هلرکید یرب یه هسیا رولوا



Aمک ردد  

e. هنر 1 و Tay 

 ل ك ی اکشا ندرخآ كاهدخا هدعافتا ىس

 ندروک ذم بیع ین [ ًالاس ندامسم نم یالوا بیم زکلا
 در ] هبا اضقاب اضر [ هلیسهصح ] هدااح یتیدلوا یریو ماس

 .ردب [
 ماع هقفص ضیقلادم ارز . یدلواراح در هلسهصح ندنع

 هسیاوب بولکمزال ءاه هصحاب عس هدنالوا لاس هلتهج ینیدلوا

 «عیبمر و دم ارز . یدناوا در هلسهصح ام . رولوا راح

 . یدلوا لخاد هدلاح ی دلوا ماس ندسع هدعس

 هلینالوا بیعم یی [ ینتسیکیا هقدلوا یساضر كمیابو ]
 ۱۹۰ .رولمهدنا در :هلتساضراما [ صدا در ندر ] ییابلوا

 ۰ قاب هب هدام

 نداتم نک یالوا بوم ندعسم ددعتم یرشم هلهحووت

 rs كعسم لوا دا كما در هلیسهصح هاش

  روئلوا نیست هدسس یراتمق كرم هدعس تفو یسهصح

 . سار کیا نغای یرکیدو رق یر هسمکرب الثم ههل بوش
 هند رکید هشورغ زوکیا كم هللا هدحاو هقفص یناویح

 هدقدقبح تنعم نا وحرف ه دکدسا کف ۵ و ماس و ع

 : كناومح نعابو كس یتمیق الاس هدعس تقو كنا و سف رول دم

 كس نالوا جم كناوح رق روک دم هسا وا شورغ زوش

 ع زویش كم نالوا یتمق عوج كناوح کیدا شورغ

/ 



 ۹ مدال هو

 سَ E ا هغمروا 0 لا کک هتفص

 ( ۰ دوعسلاوا ] ردنراع نددقع

 هس هصح نا ی زکید هدودنا در یبعم هود |

EH 
 ماعلا لق هقفصلا قیرفت هلقع وقل ا نر زكلا ارز [ . ردقوب

 هدضق بولوا هللا ضق یاع كنهقفص کنوج . یلک مزال

 قرصت كلم ضو که لنهج وش ردیک قیره هدضوبقم ۰ قارت
 ( ۰ یایز ] ردراو یمش هضوبقم كف ندنفیدلوا دیقم

 یتبحالصهفع وقلآ یرکید بودنا در يا کوو

 ضویقم هدودنا ضف یتسضع ندرایش ددعتم ندنشدن وا

 . مەديا در قترآ ییرکید هسسا عی ینآ هلغلوا اس ندبیع
 ] دوعسلاوا (

 ددعتما « هقفص ارز . یدلتد هللا هدحاو هقفص هدلح

 یددعل كع شر رولدا در ییعمزن کلا یرتشم هسار ولوا

 هسقو بولوا لصاح هل رارکت كفل ع رارب هللا نم لصق

 و ۷۹ » [درتسلاوا] زالوا لتصاح لا نف لف رکاب
 . قاب هس راح رشو هرلهدام « ۰

 كنسضم كراعسم نانلوا ارتشا هلا هدحاو هقفص [ و ]
 هدنضقناح یرنشم یی [ هسیاضقلاده رک | ] یسمقبح بعم
 رکا عیبم .رونلوا رظن هسلوا ماطم ضبقلادم, هدیویمایب یبیع
 نالوافوأم هدنروص زما ل ع زمن رکیدکیاب هناخ یبااب رتسا ییا

۸ 7 
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 بواوا عا ] نوسلوا ماعا ضو ید یرادقم

 ھا یعوم هسردید [ دوخا ءردا در یعوم | هسراید

 E م لالا لصفلاق هصالخ [ رابا ل و3 هللا یمس#

 ضوتم ك ر ولوا نالوا ضوقم ك ی

 رس میسلا كما انا یرتسشلا لاقولو» . نوساوا نایاوا

 تان لصملاق نمانلا بالاق هدنه] كد هل سل ناصقل#

 0 ع ویلانم

 ۳ دوام رو صف سس طق

 بیعم ضقلا لو ارز .ردءزال قلوا ضبق ادم یقیج بیعم
 7 ندفدلوا ففاو هنغدلوا بعم یرتشم ینعب هدفدقبح

 یدلوا مزال عیب هدنکیدستا ضق بولوا بیعم هدکدتنا ضو

 . رولوا مزال ید هدنکیدما ضق زونه تولوا اس ظ

 یر و بیعمیسیرب هدب واوا یش کیا و

 یالوا لاس ما ووا حاطم هلع یری شم هدقدقح ماس

 بولوا قاب لری هسعا ضو یالوا بیع كردبا ضو
 هسح و ردنا در هدننسکنا هسرابد ردا ا ود نکا هس رل د:

 . نمهیایا در ییرکید بویقلآ یتسبر

 4 ہسا| جم هنسرکید یاس کیدا ضو یرتشم هداحو و

 . هدنادر را یی تواوامزال حس ید هدعیبم کود

 [۰عوبلان«سداسلا لصال ین هصالخ ]ةتفصلا قبرفتیلایدویالک

 3 یک ی کد

Oe 0 
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 ٩ ۷ ٩ ماکح الا لح حرش ۱ ج

 كوروج كز ةر ندر کد بورد تا هد هام

 هرکصندکدریدچ كلموک اریز ۰ یدایند « هسلواملطم هنکودا

 مدام چ هک هل دەۋا علطم هنکودا كوروج كز

 عوحز قح هللا نم ناصق قترا هلفلوا اضر هع هجنمکح

 . رماق

 یلموکلوا] نیدمروک اب هرکصندکدر وکی بع [یرتشمو ]
 هدام ۳6۵ [ هلس ] هسراقبح ندنکلم هلهجور ین [ هستاص

 راسیخیف راتح در) [ .رولا ندمیا ین ناصقن ا هحنمکح

 [ هعیسم ككا نالوا یلام كننرتشم هدنروصو ارز ] ( بعلا

 ثكنءدل وتم ربع E هدانز یع) [ قاحتلاو هوالع 1 و مض

 هاب و 12 میاب هلغلوا در عنام ] هحنمکح هفنآ دام یلوصح

 - هلوا یتبحالص کمد مرولا هدلاح ینیداوا نش

 0 e هل [ ی زا یر نر

 ۲.زالزاشملیا دااساوسح لا یراق ندا

 96 هدام ۱۲۳۵

 یتسضع كرایش] ددعتم [ نانلوا ارتشا هلا هدحاو هقفص ]

 [ ضقلالف ] هدقدلوا حاطم هناسع یرتشمیعل [ هدقدقح تیم

 یر چیه كرك [ هسا ] شماما ضیق زونه ینسالج ین
 رب شما ضو یرادقرب زکلاب كركو نوسلوا شماعا ضق
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 مکح هلا در هل هسا لوق یخد عیابو در یرتشم هدلاح
 مکح هلا ن ناصقن هحنمکح هدام ۳۵۵ بلطلایدل بوس هنلوا

 عرشلا ههجنم عنتع درلانآ هیدامعلانع رردلاق لاق » رووا

 درلانع هعنع همی رشلا نا الا هلش عیابلاو هدر ىرتتشملا نال

 لام لوا یرتشم یتح ] یهتنا ابرلا لوصطلا ختسفلاو

 ین [ هساص اض ندقدلوا عاطم 1 اب ندزلوا عل اطم [ هنعدق

 [ هلس ] هسراقج هغلتاص دوخاب ها جارخا 3-3 هلهح ور

 دعب هعسق راتشادرف لاق » [ یلس هلا نم ناصف ندمیاب ] ةن

 « یهتنا عسیمال اساح رصب ۶ هلال هلربثاتال درلا عانتما
 کاش 2و ندقماوا ملطم هبیع هحینمکح هدام ۳ ءع امقاو

 هدقدن ون در علام هلهحوو هدهسا اضر هع قمراقبح هغلتاصا

 ررقتع وجر هلبا نع ناص لوا ندمراقبح هغملتاصای ندع اص

 [۰سعلارابخیراتحدر ] زاعلوا دع اضر هسع ندنعدلوا شعا

 بور د كلم وک ن دز پوط ر ینیدلا نوتاص یرتشمالتم ]

 [ اب هدقدلوا علطم هنفیدلوا كوروج زب هرکس ندکدربدکید
 بویمهدبا دادرتسا ] عیاب [ید] رل [ هسلوا یضار ] یرتشمو

 [ ۰ رولوا روح هکمرو نم ناصقت
 كلم طالتخال اعم ءذخا انا عبالا لوشالو رردلاق لاق »

 ةلالبنرشلا ق لاقو » ىبتا « غیصلاو طیخاوهو عیلاب ىرتشملا

 هتل لب هتل ضحع ۶ عا ER اک رب یرتشلا یضر ةريعالو

 ۰ یہا » عرشلا یحو

00 



 ٩2 ۷ ماکح الا 2 حرم

 ترو ض٬ةلا لف ةدایزلا ئالت ثودح ناك اذا الا درلا قح

 ضد ولو عیملا ناصمَلا لحال درلا هل نوک حف حملا اناصعت

 هنال نشا نم هتصحم هدر اسع عسبلاب دجو ۸ لصالاو ةدازلا

 اهدر اع ام دحو ولو اهضق دعب نما هصح ةدایزال راص

 لالا لصفلاق نما بالاى هدنه نقار ا هصاخ

 ع ویبلان»

 . رداکد در علام هدلوتم رع هلصفنم هداز یعا یسشدرد

 ضقلادمب لرکو نوسلوا لصاح ضبقلالمق رک هدایز روک ذم
 قر هنلوا راجشا هرخآ هدولوا ناویح عیب الث نو

 یتدق بع كاونح رول دم E ندقدلوا دخا راجما لد

 ءرزوا ینداوا روک دم هه یمن. را هوا 8
 ربااف هیرتشم ًاباحم هدایز بوئلوا در همیابو خسف مس هدلصا

 دلوتم ندعفانم هرول دم هداز ارز ( ۰ بلا رابخ ی راتح در ]

 نم اکا یتشم ندنیدنوا یقزج كنيع هسیا مفانم بولوا

 یلبز ردشاوا كلام هلا نامض کلب بولوا كلام هدنسباقم

 ۰ قاب هب دام « ۸۵ «

 4 دام ۳۵۰
 را ً هسا وا یخار | یرشم و ا عیب ا ینیدزا وب باد علام 1

 بو: ملا ی ند ریشم ۱ یچسم نالوا بعم 1 عیب [ یحد ]

 یادنلو در عنام هيلع ءاس ۲ رولوا روح هکمرو نچ ناصم



A)ماک خا ررد  

 هدازهس رادو ارو رز ۶ اب ا ا هدر یعسمهس راد دەدودلوا

 ضیقل ادم رک او ۰ ردنال وف هاب ایم ۳۳ نگ میم اعم هل ادرو دلم

 عوجر هلا بیع ناصه بولوا در منام هلا یدلوا لصاح
 نبرد هنارط یزوکوا ها كحا ےک یا ی . ردا

 تم یا ۱ فروا ه دعا توداورو واب كنا شضراقلادم ا

 ۰ سل[ مو كاكا هلا دژ کوا و مدو تع 3

 خو ی ندشدلوا دراو دفع ادصق هب هر و دم هدایز ارز

 ینا یرتشم هدیودنا خسف هدنلصا ِ ینادلوا یهجحو دلدقع

 یرتشم كنهدانز كماعا خسف هدهدازو كما ذخا یقه در

 ندنفح لوا ید وم هار بودا باا یاو ص وع ك کا

 ام کراو ردو ۲ .یابز ] .ردطد یکم

 هلا هن وامس 0 ی دو دوخ هوما یرواب الّثم ین وا هدلوتم

 ED ریا هدا در ها تبع هب یلصا هلا رولوا تل

 و ام سعد دنا 23 هسا راس ردم لةو . قاب هب هدام

 کک ندکدحا نوعاص ی دوس كنو e نوناص تو ۱

 هلا ناصف در یوق هوا علطم هنع دو تبع

 ندکدتسا لکا ی ماگ دس وم لعاب اس ردا ۲و وحر

 زا جو 7 کج همهدا اتو قر 1 4-سل وا علطم ع وار

 EIEN ا اف نماثلا تالاق هب دھو توعلای ماکحالا

 )ساق اع ةدابزاا دج و نکل ابيع حساب مولو .[ع ويلا نم



 ۹۷ و ماکح الا ةع حرش
(۱ EEUEELESEKEEAERESL ETS HRANT UETEEUETLUTUTNEILIILTILTILITINT 

 هدلوتم ربغ هاصتم ٌهدایز هکروبلشالک | ندهها تالاصفت

 ندنهح كن رت شىم زکلا یوا حت كدر هعل اب هدر وص

 ندنقح كفر شعرش هدمهو یرتشم مه هکلب بویلوا یالوط

 یقح یربشم ندغدلوا یالوط  eدرو عس خسف هلا

 هل هشا لود هلهح ووب ید عبا یتحو هسل وا یضار هعسم

 . زامهنلوا در هعلاب و عیییم هنس

 بویمر و كلهدانز هز هروک هرات ضح مضعا ماما بوت هایس

 ینیدنلو یذخا قح كمیاب هدردق و ندنکحهرو قلناصقن

 رکید ید ءان مروک تار نیا و
 . زلاق یذخا قح كعياب ندنکجهرو كلةداز یک هک

 ههدام ې ندنیدنلوا رکد قرملوا قلطم قعابیو هدهلحم

 رسل هحسح وم یرالوو ناماماو ارحا هرزوا قالطا یم

 . یذنل وا

 هدلوتم ندعم یل هدلوتم "هلصفنم ٌهداز یل یسجنحوا

 - دعب اما بویلوا در عنام هيا ضبقلالق ی و دلو هدایز

 هعسم دز هلسس بع راسخ ینعل ۰ رددر منام ها ا

Aر ولوا علام هعس خف هلا خسف پاسا  . 

 جاغا یلهويماب هدقدروغوط هدنولوا كنا عم الم

 لصاح هلصفتم هدلوتم هداز والثمو یل هدندرو هوم هدنولوا

 نکا هدندب عیب ز وه هر کد هداز . رولوا رظن هدفدلوا

 علطم هدبع یببم یرتشم بوشوا در عنا هسا یدلوا لصاح اطم هس ه# شم ۹ ایه بت صاح
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AVماکلا ررد  

 بولوا ضیاق یسم یرتسشم التب هروک ذء هدایزو نوساوا

 ملام ی رهل وا ا وا ثداح ضی#لادعا I دم هدازو

 ا هلتهج ییدلوا كفنم ربع ندلصا هداز ارز . رولوا در

 هدهدانز هدودا دقع خسف هدز یهدعآ لاشم الثم ین

 هلا خسف بویلوا عببم هدایز یک یتیدلوا یهجو كکماما

 خف هدددایز هدیه لتصا مه ندنشدلوا دراو هعسم قحا

 . ردوو یهحو ید كدقع

 هدلوتم ربع دلصتم ةدانز یل هدایزو « نالوا ناس هدهلحم

 . رو وا تراشااکوب هاب ریست اندنل امیرتشمهعسم یدل د تولوا

 [ دوخاب كمك د د ] ندنوا علعم هع [ یر الشم ]

 3 و ااو یتقره یی یراصو هاو قرر

 اذکو قملوا مض هزب یسایوناب کلا كنیرتشم با قابو ]

 نوا عسم دوخاب [ كملکید جاغا ندتفرط یرتشم ههصرع

 اشنا هيا هتیرزوا هدیولوا هصرع عما قماپا كع ا هدیولوا

 E EE در 2 هر ردعنام هدر 3 جا 2 قلو

 در هعباب ید باز روک ذم هدنولوا لصاح هل صتم ءدابز هور
 ایر ندنغیدمو قلوشراقو لباقم یثرب ههر وک ذم هداز هسلدا

 E مياطادبع ) رولوا ابر هش د وخا

 هینیع هدایز ارز ۰ یدلسد ندلوا علطم هبنیع احرش

 « ۳۵۵ » ۰ ضەدأ ع وحر هلا نع ناصش هاوا عالط ال ادم

 [ یواطحط ] . قاب هب هدام
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 ردع وب ترد: هدایز هکردلنوا مو
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 ج هدلوتم 2 هدایز

 هدلوتم رغ داصتء ةدابز

 ه دل و۰ من هداز

 هد وتە ی DT هدایز

 .هدل وتم لدعم ی۶ا هدلوتم CE تدار یعل یس ر

 را رک هدانز روا Ea ردلکد 33 علام هدتا ور یهاط لص.م هدان ز

 ۰ لوس اوا لصاح ضقل ادعا هل کو نوح )9 ارضا صضحقلالىق

 دعا هب یرعشءان نکا و دیدن حلا رونه هدیولوا ناوبح ۳ هم

 (e E علام هدتاور سصهاط هساللزوک دوخاب هتل زما هم همت ملسالا

 ثلاثلا

 EY ی ا 0 ندن] وصح هدابزوب ا .رداکد

 نم ناصق ند ج4 وا شتا كاسماو سبح یا ها جارخا

 داراو درلا یرتشلا یا ناف و الس رش ص هدا عوجر ها

 لو لا ناص كطعءاال میابلا لاقو ناصقلاب ع وجر

 ىلع ثالد ع ال له نما عی ك.اع درا ج تا در

 e تلد هل سا یلاعن هیاام ھم ر فسو یاو هح یا لوو

 لصفلاق ىدا بالا هب دنه الذ هل یلاعت هلا هح ر دم لوف

 « عويبلانم
 هدابز لوس یا هدلوتم ربع هام هدابز ی یتا

 . رددر علام یک ییاشاو ایوب هیاوا هدلوتم ندعیم هک هلصتم
 1 نطق و لر ۳ و نوسل وا لصاح ضیتل ادعا نوح 6 دار زو



 دا 3 ۹۷

 نکا و دی دن موفیم صح یل هنع دق تبع و

 مس ن ناصقن هنس# وا هسلوا ملطم هغ دوحوم
 نمددنا عوجر هصخج وا هم لوا هدهسا ریلیهدنا عوجر

 «عوبلانم ثلاثلا لصفلاق نماثلا بالا هیدنه»

 در هنعاب هلغلوا حلطم هنع دو تبع كعسم 3 زود تزاذک

 یغا دناص o رخا یسم كتر شم + هک دا كما

 . مدد در هعااب یعسم ی رشم ها هلا هماقا هتک دانا رارفا

 کک یورفشا) نوسلوا باغ كل رک نوسلوا رضاح ك رووا

 5 ۱ ِ كە زازب عوس مک هت 1 بل اژانخ

 وش رضاحایو هبالف تاغ یم كنرتشم حیا هرزوا ییادلوا

 ا ا اه هتسک
 رنا هلرکو نوت سا وا فو اعقا

 . رولوا هدنمکح هلا یراراکنا یس كيهنسهوا *
 ِِ کلام کام رس یاب و كح

 ۳2۶ رز «یدلوا ریسقت ود هہشتا ۱ ی نکي کلم هلهحو

 و تدع ا و و وا و 0 هدام

 راحخا زا یبم ندلوا علعم هنع دق تع چت نقده

 حدف .یراشا هساوا ماعم هنع دق تبع هدعل هدودنا نیهرت اب

 : ریسه دی در یعسه 1 كف ینهر

۵ 1:54 #4 

 ۲ دو راعومح كشر ند ۳ كیرتشم وہم ی۶ا هداز ]

 [ ۰ رولوا در عنام ] یلاصتاو



 ۹۷۱ ماك الا ةا حرمش

 هللا ثداح ببع ] یزب ین [یآ نی] عاب هلغماملوا منت یدر
 ی | یو ندنکس هلس هد مرولآ هدلاح ییدلوا ها

 سح] هلیسما جارخا ندنکلم هتروص رکید دوخاب [ هلیسعاص

 یا یر هلا لوا یرتش« نح [ ۰ رولوا شعا كاسءهاو

 ناصق هنعاب هنن لوا "یرتشم هلس رلهشا هلاقا یس یهدنرانب

 . ضەدا ع وحر هللا در

 هنگ واو ماستو عی هبهنسک یکید یلامرپ هسمیکرب الثم ین
 هنا a ےک ندکدسا ماسو عیب هصجش ر رکد ید

 كم اوا هدعل هدی ودنا هلاقا یہ “ةع مود ص صخش

 موم تر ووم نکیا و هسمک لوا یب هنعدق بیع
 در هک < لوا یعسم هاست تبع رابخ قت 0 .E هسا وا

 [ هنلاقالای راتشدرو راتخ رد ] « هو دنا عوج روبان ناصعاب

 هع ضصةلادف ی رسا ينا نوئاص یرنشم اذک

 ءاضف ربع هردص نكد ملستو هه هصخش ر ندلوا لطم

 مظعا ماما هسل وا علطم هنیع هدعب هدهسشا عوجر ندنعهبه

 تالاف هه دنه صهدیادر هزوک لا هلاامهمح ر فسو یاو

 . عويلانم ثلاثلا لصفلایف نماثلا
 . قاب هنحرش هدام « ۱۵۹5 » هلا هدام ۰

 ماعم هنع دف سبع یلام ا ندصخشر یربشم اذک

 هدندب هنسک واو ندکدتا ملستو ع هنس رکید قرهلوا

 r ندفدل وا فلت مدیب ا عییماو ی تبع ر



 ماک.حا ررد ۹ ۷ ۰

 ۰ ۵ هناص اهرخا یر قوا یش[ هلا ]وش
 زونه اب هم ندودل وا علطم هع یتساضعل اب ر

 ناصق ندمیاب ] هسا جارخا ندنکلم هلهجو ر ندلوا ملطم

 [ ۰ نههدنآ اعدا 2

 ءاوس ناصقنلاب ع وجرلانم عنام هوحو علا نا عا مه

 ةا ر دم ناک اذا الا هلقوا یرتشاا دع بع ثودح دم ناک

 ۱ « بعلا رابخ ىف راتح در اهوحنو ةطاضخك
 یربشم ارز . یدلسد « نوع اک ندا «

 و دون ک 9 راو ىر بوط لدا شكلا

 نامو یک یجهیمهدا در هنعلاب هسا وا حاطم هنکو دنا كوروح

 در یزب لوا یرتشم ارز . نمهدنا ع وجر یخد هللا نع

 جا رخا کم ها كاع < | نوجا یرغص دلو

 ندنناعورف لوا لصا نالبدا ناس احرش اقا هبلعءاسو شما

 یتسضع زکلا كعسم یرتشمو . [ راتم در ] رولوا نو

 ن ناصق هدرادقم ییدتا جارخا هسا جارخا ندنکلم

 ع وجر هلسع ناصف یخد هدنسفاب یک یج هیمهدبا ع وجر هلا

 (۰ راتم در ] صدا

 یبس كتل رتسوک هرزوا قتلوا عطقلادعب كعالطا هدهلج

 هحنمجح هدام ۳ي هسا حطو هرکصندقدلوا علطم هک رد وش

 . رولوا اضر هسع

 ۶ ۱ هلساضو كهاب هداح یتدلوا نعملتک كو [ اریز ]



 ۹19 : ماکح الا ةع حرش

 عوجر هسلوا فلت كص ندندلوا یار 2

 . ردوراتشدر یک یجهمهدا عوجر هدهسلوا فلت . ندا

 هضرعوا هة تضر لاقو تسلا یار اذا 4ال را ادرق لا +

 یخرلایلع ةلالد نوکیام كلذ وحتوا ارام همدختساوا مسلایع
 تامول اذکف ابح ناوبا تبول هناصقس عوجرلاو هدر متتما

 « امریغس یا یوالاب
 بيعلاب معلا لاق هدیولوا لا « عسم هکردیاملوا مولعم

 لکا تععلاب لا لب هدیولوا ماعطو هستکسا توک يک خرم

 هدنالوا هباتفم هکردبا ع وجر هللا نم ناصقن هروک هنیماما همتا

 هسا لکا یعببم صعإ تیعلاب لا لو یرتشم مک هتن ۳

 یالبرش ) ردنا در هنیاب یاتمو ع وجر هاینع ناصق كا

 [ ۰ دردو

 اف هدنکلم كسرتشم هکعضوم یه رد نا لا

 یرتتشم هوا نکع كما در اار او

 ع وجر هعلاب هلا 8 ناصه هب هسا جا رخا نت یعسم وا

 یشدلوا هدددام « ۳۵۰ » ( تسلارابخ یف راتم در ] ریاسهدنا
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 نوجا یسدنک نا م بولآ زن بوی
 [ینبدلوا ملطم هنکودبا وروج هرکع ندکدسک كلهوک ]

 « ۳٤٥ » . ریاسهدا عوجر همیاب هلا نع ناصقن هدردش
 هلتهج یجهلسهدا لوق ًاعوطقم هلو میاب طقف ۰ قاب هبهدام



 مایا ر رد ۸ ٩

 ندا فوخح ندنسلوزوب هدکدتا راظتنا هر وضح كنا

 هلا نج ناصق هنب ها جارخا ندنکلم ینا یرتشم یالوط

 . مدیا عوجر

 هده یا رویاد هرکص ندقالوا علطم هنعدق بیع هدر

 ۱ و راشا احرش ولو یزاربحا ووکدمنمت
 اطم رک نوستا جارخا هرکص ندقدلوا ملطم هبیع كرك

 . ردقوب قرف هدمکح نوتا جارخا ندلوا

 هک رد وش لوا لصا : ردراو لصا کیا هداب ون هصالخ
 اب هليا ڪر هعبا یعسم اف تر كنسرتشم ک عضوم ره

 ۳ مىما ى كعا ور تسنساضر
 ص ددا عوجر هعلاب هلا نع ناصش هسا جار >۱ و هلازا

 ا قش یورشا و راتح در

 اتمام ۲تا دات دلو بم كمسم هل رکید مت

 هرزوا یرنشم ینعب هلص كرم« ر ۲ یشوا واسم

 یعوجر قح هلا نت ناصقت هسیا رولوا هللا لعفر نومضم

 زالوا هلبعنص كاسرتشم اما .یک شدوا هدهدام وشا .ردقوب

 فات دوحشدوخ هدند یرتشم م ۰ ریاسهدنا عوجر هسیا

 .عوسلانم سداسلا لصفلایف هصالخ یک قوا

 ملطم هببع ندلوا یضار هبیع ةلالدا هحارص یرتشم الثم
 هسلوا كاله و فات هدندب عم ندلوا علطم اب ه رکص ندقدلوا

 . ردنا عوجر هنعب اب ۲ نع ناهف يرمشم



 ۸ ماکح الا هلحم ح رش

 نوتاص هقوح قاهور ر هشورغ زو ییا یرتشم الثم

 دلوروح كيەفوح ندهمکد رونه و ندکدحب تولا

 هخاا اعوطقم یی وج لوا عناب هدلاح یتیدلوا ماطم هنکودا

 ماه بو در هعا اب اع وطمم یهفوح لوا یرمش» هسا وا یخار

 یریشم هسح و .ردا لوو هدو غزو یا ناو یامسم 3

 .زامهلوا يح ما 8 ناصف فرە ۳ یچسم

 درعنام ارب رز یدلسد هد ر دهل ینیدهل وب ره علام هد هل

 ۰ روش وا نام قد ها «۳۳۵ ۰ ) مکح کەدر دقت ینیدنل و

 اعم یہ۵ درهم رو 3 نا صو ڭكعااب هلمح و هدام 4

 توم یدخا قح و ڭا ره هلت مح یدل و ییہ هل

 .رولوا طقاس یعوحر قح هللا نم ناصع هسلا رولوا

 تع کت دا تبع ی [ ییام لوا ی رشم و

 هنعدق تبع ] یتسضم اب و یتسلک كعسم ناقبح هنادیم یعدق

 [ هستاص هرخا ] ندزلوا عاطم اب و [ هرکص ندقدلوا علطم

 هکهسنا جارخا هلتح لوش ندنکلم هلمجو ر یک فالتا
 هنساعدا نم ناصقن ] كنسرتشم [ قرا ] هیلاق یرثا كلم
 یجارخاندنکلم كن رشم .سعلاف یواطحط [ زااق یتبحالص

 عیب بودا | رمشا قلا ی نده ر ساد همنا و 0

 هدهسلا شمل وا علاع+ هدمع كلغلا ی رش ه ردص ندق دل وا بلا



Aماکا ررد  

 هسلوا لئاز قلهتسخ لوا ] يهدناوبح ووک ذم [ طةف ]

 نوت نو هوا و [ یاوبح لوا هلا یعدق بیع یرتشم

 لب هتسنا ادال نکا و انع ید ىلإ هيا شلا

 ۱ زاح لازادا و دربلانم علام تعلا ثودح ل 0 ردا ی

 : عنالا لاوزب عونملادومل درلا

 4 هدام $ ۳٤۸

 ےک ندودلوا ا تبع و دی دنع یربشم ا «عیاب ]

 هلا ورک هلنا دا تک لوا یچسم ناقمح هب ادىم یگ دف بع

 تک اي ا اوو اوو 2 ن ها الو از
 قحوهن وا ناس اح رش و هدهشآ هدام [ هلا رولوا یخار

 3 ناصه | محور ندعلاب ۱ تل ته هدر دش یدو در علام 1

 رم ۱ ور یرشم زکلا ۱ توقف ۳ یتبحالص هنساعدا نکا

  o aی دلوا شمرو هعلاب 3

3 
3 

۳ 

1 ۰ 

1 

1 

2 
2 

 لوت ] یعیبم [ هلیسامم ماع دوخاب ] دادرتسا ینسیلک كنامسم
alاضر نود یعل هدلاح سه علا سووا [ ۰ رولوا روح  

 . قاب ههدام « :Y2 . نم هر د مریلا سم یرتشلا

 عیبم ارز . یدنلق طرش یساضر كمياب هدروک ذم در
 3 بع هال وا شمقح ا كمباب قروه وا ماس EE تبع

 ندشدلوا رارضا هعل اب هدکٌعا هداعا و در هلا روک ۳ ا

 اعم یلام لوا ید علا و . هلا از هحفدلوا یساضر

iهامجور یالوط داخ تبع هدنروص ینبدل وا ی مار  

 ض دا هلاطم یتش ناصش ندرشم



 ی ی رک داب ۸ رکید هاب رمسا یدک ا ر نر و

 ضرافنو بود مدلا نوتاص ییربکرابوب هلا مرت-ا وش یب ارتشا

 هدندب رو ندفدلو ےدو تبع و وا هدن ودا

 موقت ابیمم ہرکر و الاس ہرکر ب ریکراپ هسلوا ات راک

 لوا هتسبا تمنق رشع الثم توافت یک تمف یا تب

 ید دل رک راب ارز . ردا عوجر کو هل رمنع كرم أ هس

 ] تیعلا رادخ ی یورشا ۱ ردا

 4 هدام ۷ 7

 تبع نالوا تد هد اع یه [ ثداح بع |

 تحوم یدر ] هعلا «یعسم [ هن مد تع هساوا لئاژ ]

 درک ی ناصق ندنوا لئاز ثداخ تع یر« [ ۰ رول وا
 ینداوا شلا یم ناصق و نوسوا ل و نو لو سل
 نونسلوا كو نوسلوا نغا دلالتسا لر زا ۴
 . قاب ههدام ۲ ع» (راتخ در و تیعلارابخق یورفا]

 هتسخ هدندنع یرتشم هدولوا ارشا ناویح رب )۰ ]

 ناس هدهدام ۳۵۵ [ هسقیح هنادیم یعدق بیع هرکص ندقدلوا

 یک ناص توسهدیا در هع اب ینآ یرتشء] هرز وا ینبدنا وا

 ۲ . روا

 بولوا علوا رکذ ادارطتسا هدارو یسهرقف و تالاق
 ۱ . ردنا رقف نالوا لاثم هبهدام و

7 



 تك

RENO 
 ماک_طا ررد زا

 ۰.۱6 >حع س زوم :: ۲ ۸م رولوا سر هرزوا قلوا

 یتمیق ایعمو هدایز ندامسم نت یتمیق اناس كمييم لاثو
 . ردلاشم هبروص یشدلوا یواسم هامسم نک

 ۱ اع وهو[ كاف لول یک او.]

 روک ذم هجور فوقو لها [ یتبدلوا شورغ قرق یتمیق
 نوا نالوا تواض هد تعق یا وشا رها رابخا ]

 و ی کلام نم هلغا وا ی كور ىلا شوع

 ۰[ رولوا رامتعا نک ناصف شورغ ینا نوا

 ا ۱: ۵ روتاوا ل یا کور یو هلا بسا

۱ 

 نود نداسم نبق ۳ هدمه و نام م كم لاتمو

 وام 2 و 9 هدره و ۱ مه هدر و ردلاثم هنغ دل وا"

 , رولوا دارا لار یا هحور یخد هتروص یسلوا نوزفا

 ۳ اتم نانکم یمهالام فاشاق لوا رت او 6 هوش

۱ 

3 

: 
۳ 

3 
۶ 

: 

٤ 
5 

2 

3 
9 

 توافت ا تمق یا وشا رلهشا رابخا یشیداوآ شور

 ی رای تاشو رخ ناسکس یو نوا نالوا

 :: ۱۰ : ۰ رووا راتعا نچ ناصف شورغ نج ید نالوا

 ٍ و

 ۰ تفل ىع نم هسيا تمق رشع الثم ۰ ناصقت هدهضیاقم ع
 5 والثم «فلا» و « ه» رو 0 ا » نالوا ن تادا ہد رع

 . ردا عوجر هلا یرتشم هلاصق كلام نالو قحال رلتاد»



8 e ۹ مکع ال 1 CR 

oT eا ا  
 والثموا [ هدقدلوا عاطم هنمدق بیع هرکص ندکدچ بوسک

 مو سا لوا فوقو لها ] نانلو یئانعاو راحت كام

 قرالوا تم ما دک تع ا

 .نفرط ی [ راسخا یشدلوا شور ش قرف ىم | 1

 نسوز نوا ناصش رلهبشا ] تداهش اکو eS ءم

 تاط 1 ندعلا یثوغ ش نوا ی ٣ كنمرتشم هلغلوا

 [ ۰ ردراو یتحالص کا یوعدو

 دم ارز یدناف دفا هدف قاوا عقلا دعا < عالا

 هلذلوا كعد اضر هع هحنمکح هدام ي ها مف ا

 ..ضددا عوجر ضد ها ۳1 ناصع و

 یتمش 8 عفو یواسم هبامسم ا م الاس كعب لاثهو

 . ردلانم هخشدلوا نود

 ناسکسیمف الاس ]کد مو | ل لو

 هجورب فوقو لها: [ ینیداوا شورغ شملآ يهو ابسو
 هک تواتضت یءهدس تمیق یا وشآ ناهتبیستا را
Eكاسم مرگ هلغاوا یار كشور ردشوع  

 یتیحالص هاودو باط كسرتش» یورغ شب نوا نالوا یر
 رب رهجورب و هلا بسانت لام یا كرکو راد ون هلرک [ ءردراو

 هلا تمقق ًالاسو لوا مدقم تمشق الاس هک هلوش ۰ رولوا لح

 یا م4 یم س۸ نک و لوا ىلا توا کهدنس تمدق اوم
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 هلوتلا هیضفو لوالانم صقنا ىناثلا نفاراص عجرول هنال»
 ( تلا یف رات درز «لوالالثم نوکنا

٩ ۰ } 

 ی ناصع |
 : لها 7 رف ا لذا ال لداعو | ضرغام

 تاو  یارفدلوا مضاح یربهمو عاب ی نفرط [ كفوفو

 م ولعد دیبا ی 1 ر خا ا یادو نورقم هاهو

 ( بدلا راخی رات یا ۰ رووا

 تع هدااح ی دل وا سهاط یتدق تبع | کن وش |

 3 و ۰ ۳ 2
 ا | هرب رب كم | نالوا رد. قدر لاس داخ

 [ اعم ] هللا ےدق بیع زکلا [ہرکر و الاس ] ندویع

 ید ریح لما و رام كمسم وا [ ا يهدعم و

 م 2 ا ۰
 ەد تم کیا ر تو وا ر ده و مع وه ۱ ند فرط

 لوا كنامم نع هساا ىر هدحاق كتمش نالوا الاس تواف
 [ ۰ رولوا راتعا نع ناصف یاصه ها

 زکلا دوصقم ند اعم « هاهحو یادنلوا ا اح رش

 [ لالتنرش ]: ردکعد قرهعلو تدا

 مو هسفو ردیمتمیق قهدعم مو نالوا ریتعم هدابوت
 ۳ با راتشاعا رد یانزو ناحضاف ردات. کەسم

 5 هدهابشا یودا یوا روم كتمش قهدعم مو نالوا قد ال

 8 تملا راخ هداز ی نع ] ردوا نام



 نالو هدم A یتماع ر ولو رظن هسا ندکدتا

 رولوا تباث ها لوکت ندنیع اب رارقا اب هس یفیدلوا ءا هبعر

 .صهدیاالاو .تعلاق یورشا رداعوحر هلا بیع ناضق هسا

 رخا صالوا هضرا فا ةحلوا هلرح هئادر هناب مدع لاال

 ( ۰ عوبلا تاقرفتمی را در )

 یرتعم هرکص ندقداوا تداح تنعر هه

 دوخابو مکاما کحالب ابو ک الا مک هایبس جدق بيع یعیم

 هس وا علطع E بع رو دید یا هدعل بودا در هنع اب اال

 هیر شم ید یع ناصش هدکدتا در هیر تشم یعسد عیاب

 ندرتشملردا لوف هللا بع رود دم هسراید میاو ردا اصعا

 . ضەدا هلاطم یش ر

 نکیا شاوا لصاو هندب عیاب عیم هعفد ینکیا هلو طقف

 یچسم شی حیا و تبع ر هی شا هدم

 كاسع نالوا ثداح نکا هدد یرتشم تومودبآ

 اربخا نکیا هدند عناب یرتشم ةکرکم . رولا ندبرتشم یا

 (تعلاراخق یواطحط) هدنا لوق یم هلباسع نالواثداح

 اوت کوا ردا هات و ۳

 رب نکا هدند یرتشم ضیقلادم كالام نانلوا ارت شا هل رط

 ی رشم هسقبح هب ادم یگ دف ببع نا ندفدل وا ثداح بع

 . صودا عوجر هعلاب هلا نا صقل یک کج هه دا اک
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 هدم یالوط ندنلمف كعلاب راز کما ۳ هلا نم

Eرردشا نمضل 4: اب د ف ناص نالوا  

 ( تعلا راخي یواطحط ]

 E هاا رول وا ها.اعف كتا چوت ع مکه تن

 ی کر یک نوھ اه اه هام دا و نیما رم

 ] یواطحط ۱ ۹ رول ندم وقص

 یا را ال نولاص قرهلوا حلطم ع رش ازک

 یی اب و ندفدب وو E یرمدایو ندفدناللصا یناتخسا

 یراود شم رو لب بو ردك دكا بوک ندلوا علطم هند

 نوناصایو ندقدلوا مدهنم نکا هدد هدیولآ نوناص در هبماس

 هي ادم یدو تع ند دس هلا 1 یا ا

 رات رد ] ردا ع هلا نع ناصف بوم هديا در هسقرج

 ,ندکدتلس هلنا اط یا اما [. تلا راج یف یواطحطو

 ) ° یواطحط ] ریاسهدنا در هن هسل وا علطم هلع ه ۳ م

 هک کش : ردا و هلأ 3 ناصه هنعلاب یرمشم هل وا یهاط

 هلا نب نا صو هداح وا هب د مردا لود یرهل وا عوطقم علا

 دادرتسا ی لک بود در هجملوا هکلب . نمهدیا عوجر
 . عوبلا یف هبریخ رابالوق هلللاح دوخاب . ردا

 عرز تولا ینمخت یادهب هک ردفوس هسمکر كذک

abi hhh E 7 



 ۹4 ماکحالا ل ح
n oهه ام اهن فن  

 یعسم حلا هلو تبع نالوا ثداح ۳ هدا ی ریشه هد عم

 ( هنقلا نع بلا ف یورش ] یاسهدا در ه یرتش+

 هولا نوجا در هلتبس ےدو تبع نالوا یهاط هدعننم مک هتن

 یراسخ هحینکح هدام ۲۵۹6 هوا فات هدلوب جسم نکرروتوک

 ردا عوجر هعیاب هللا بيع ناصف یرتشم بولوا داع هب یرتشم

 ) ع وسلان» تلال لما نهال باتاق هب دنه |

 شا نوت 9 یاطت مس [ یرتشم الثم ]

 نقاب دوخا كوروح ه رکص ندکدع تو 2 بوط ر

 ىر شە ۲ کوج هسا وا حاعم هنع دو .بیع ر ا ا

 ادم هد روصف ی ر هلسمڪ ب کا E دوو 3

 ندعبا [ ییالوط ندعدق تبع طقفف تویمهدا در و

 هماسآ و ماس ندعسع یرتشم ارز [ . نعناصش |

 . رولوا منام فکس یافتند 1 نر اوت

 ها ےدق بیع یرتشم هساوا ثذاح بیع ید هلباران و کن وح

 هلا تبع يا هسل وا كح هدنادر کسالوطندنوش . صودا در

 میا هکرکد . ردا عوجر هلبابیع ناصقنو . رواک ُمزالیسعادر

 . لزا یار ههلا ات
 قلوا هلباعف كنسرتشم یودح كع هدعیبم هدالاتم هل

 ندع ثودح هللا هب وام تفا اب ینجا اب می یر وصا هرز وا

 یا نکا هدید یرنشم كراو ردفوش . رداکد نوجا زاربحا

 ناصش یرتشم هسارولوا هااعف كعاب یودح كع ضیا ادم



 دیس ر رد ۸ ۵ ٩
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 2 ۵ ك لو غادر اار كەك

 هلا 6 اح مکح كرک یدر روک ذم هجورب كضصخش وا ریاهها

 ضلال كم هلو :م ریز .نرسلواد املا کحالب كرکنودلو

 حس هدنفح ثلا صخش ر N هی یا هوا اح یس

 3 ولوا خسف ندلصا هدر e ومهنلوا دع ددح

 هنر یا لو 0 ىلع گرا نفر" ی راتعلا فو یا ز الو «

 زوح راقعلا ل e لا قح یف ددح ی هیا رهطاا

Saa:۽ هدر ټا هل ساق هد صقلا لف  Ez,و هک  

 اع فلا تو هعس روح ال هب ال خو دم دنعو «عایام دعب

 علایق رور للا یح ف عن فہ و ییا هع و

 ده ۳۹ ۵ 3

 تا حرت ع ید كدا

 هد دب عاب یل یگ دو تع اک نده دل وا ا ر 1

 یعیبم:[ هعیاب ثانرمشم هسقیج هنادیم ] یبعر نالوا دوجوم

 یت-حالص 4: اعدا 3 ناصش لمف توشلوا یتحالاص کا طور 1

 ملام هد ولوا ی >ارمدخا یم ق رهلوا بنعم عید کم آ رد راو.

 .ردراو یتحالص al كما او هیملوب جو دخاو در

 قاب مزلمدام هو و
 ندببع یرتشم یتح . ردصصح هلسهدام ۳ع ۸ . هدام وش

 ه دعا هدیو دنا داو هاب نی ها علا یاضراب ؟اح ہک یال وط-

e E 



 a e ¥ 4 یه ع ج رش
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 الصا هنعیاب لوا "یرشم قارا هسیا ردا وا

 نکا ا اب نم عم ETE ا . هديا ع وجر

 روصتم را وا روصتم یلودح هدعیبم هدندم ندا ره ص

 ارز. نولو ققحتم یدوح و نکیا ءدیش لوا میاب بویلوا

 .هدنقح تان صخش هنيا هلاقا بولوا کک هلو نر ته

 صخش لوا میاب و ۰ قاب هنحرش هدام ۱۹50 . ردددج حس
E aدر ها هح لوا عا هہاع  aیرتشم ابو 4  

 كول ی راه هدیز وصو < رولوا ی E نوناص ندعان

 همصاخم هدعوحر هلا نع ناصقل هده هددر هن هلان یرتشم

 . رول-هدنا

 کی هدندب لوا میاب كيبع ینا "یرتسشم الاب لیصفت ر

 قح ید نوجا لوا E هدر وص ییدتا اعدا یدوحو

 نکا هدیدن ETE كسع ین یی هدهسر واوا تبات در

 «یرتعم هکدتنا توابع کو یند ردم

 هوا ی رع یت یاب یرتشم هد روت صا 2و هم لوا

 ی ردوو باع هدعسم ناوات و ا در

 . قاب ه هدام « ۷٩ » . صەحلا در هلوا عیب ی هنعیاب

 ندکدتسا ماست و ج هص>ش را نر و هده ایف ددص

 ضد و 9 نوت و هسمک ر ê یدلسد ۳1 هر



 هوا رود ۹:1

 شالوا ثداح بع همش رب ناجا هدنناب یدنک عییمو

 كردنا همصاخم هلا لوا اب ود راو مدق بع هدعسو « هلا

 در ارز . ریاسهدنا در اک ١ هللا فیلکت نیع ابو اعدم تانا

 E کن وج دج ندلصا ییہ دقع < 3 مکح هاب روت دم

 یدلوا نکیا نایاب حس هی هیلع ءا : رو یتهماع تالو

 ۱:۵۵ و۱۹۸۵: ) .دولوا شاعاص جچسه ین بوک لوا عا ید

 یځده هتسلوا مکح هلا در ههسمیک لوا هسقوت ( قاب هرلهدام
 هوا یدوجو كسع هدعیهو . زالوا م کک رکج هلا در

 Cm ارز زالوادر عنام یسلوا شما راکا

 . قاب هنحرش هدام ۷۵۹ ۰ ا

 شہ وا وک بع هقسل نکا هدب داب و یرمشم چ ما

 ها 3 ر یع نا ی رمشم هسا |

 بع ییہ هب ینا "یرمشم ثالوا یرتشم کل . نمهدنآ در هنعااب

 ناص هنعیاب لوا یرتشم هدنروصوب هسیا عالطالا لق هنعدق

 ۱ ء ردا عوحر ها نھ

 ۳۹9 ع ر هقس هدعسم 9 ه دیدن ۱ مکەتن

 ۳۳۶ ۵ بوسمددا در هلوا " یربشم یا "ی زعشم هسلوا ثداح

 ماما هددروصو و . ردنا عوحر هلا نع .ناصق هحیدح وم هدام

 عوجر هلوا ملا هلا نخ ناصش كلوا یرنشم هروک همظعا

 . یاب هدام ۳۵۸ » . ردا عوحر 7 نمهدیا

 هدوا و در 2 اطا مکح الب هلوا یرتشم ینا "یرتسشم اما



 ی

 هحستا "یوادت هرکصنذقدلوا عاطم هلع كميم.یرتتش»
 هد :هسعر ره هدهع لا اضر هع کیدا یرادن ۶

 بیم یضریدقذا » .رولیهدنا در هللا بیع یجنکیاوبهساوا ماطم

 12۹ بیلا راتشدر .] « نیمال دحاو بیعلوا بعنود

 رد نابرج. هتآ تالبصم هحنلک هعس ندنوا کک ةا

 0 كلام ضف و ارتشا نده رز و هجا ر , کلب وش

 صخیش هرکص ,ندک دا یاست و. عی هصخشرب رکید ندا واسم
 هدد هنتسسم وا ین لوا یاب لامو یا ورقم ی ۱ موو ص

 كا قد ون هتسچ لو وا ود یدا راو بع هل وش نرم نکا

 4 ۱ : رولوا رظن هدیدتسا

ETروا یراکما :ییع كالوا-:یرمشم یھ  

ESها مدق تبع لو ۷ » ا « یفدق بیع » ۰  

 یودا اعدا یکدانا رارف توا ئر ی
 "یرعشم هسرزوا یسملیا راکنا یروک .ذم رارقا كلوا یر

 ا ےدف بع عم «۳» اب یا یزو دم رارفا كتاب

 د وحاب لوکت هدقدنل وا فلک نع هلوا "یرتشم هنغدنوا بعم

 هلو كرهبملس یغیدلوا بع« لام لوا » لوا یرنتشم « ۶

 رار هلبا رارقا ود «مدلآ نوناص ندهنسگوا ها ےدق ےک
 ورک د هما را روص ین هلتهح یعانتما ندا يراك کام

 عم رکا » یخدوا هح دا مکح هلا در هل وا راف کاج

 ها را ر3 ہا یغیدن وا بع ی هدشدنلوا 3 ها



 مایا ورد ۹
 ۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۲ ات ایا

 طف . زاطرا طفاس یع رابخ هسما دوش دوخ یرواب لوا

 7 هاب 9 كا در هنعاا کک هدع كتا م سبب ۳ 1 ۱ ۰ ۳

 مدع یی ۱ نود 5 یر ندکعرو كنرتشم
 زالوا ر هسنب اکا یا ندنورضیک یدایقنا

 نکیغو یرورض E ] .تعلا راخ یف یواطحط و رات رد ]

 نا ناصو توا pA نوجا تار ا هلا تا لوا او

 ف نه لا تا هر ده « کک و یرابخ هاب نو وحا

 « یدلوا طفاس 7 لدن نو 0 : هب یر شم

 روس رلهسدنا یالتحا ود نوجا كما زر 0۳ ی ر مس 4 و

 رابخ ق راع درو زا رک هب دل اغلا نال «۰ِه رک ۶

 ۰ ر اتخلا

 ار ر ۰ یدلتسد ا کا ناک و دل وا ااطم ۾ ع هدول

 کب ندکد سا رابغا درخت ام انوا هکر

 در هلا ی راسخ ہم كر ردا ضم یهر احا 3 تری اوا علعم

 . رد را و یع رش عاسم هبه زاحا خسف ءا هردعوب ی ,ریاسه دیا

 ید کلب بویمهدا خاف ینهر در یار یرتشم هسلوا ملطم

 را ګور 1 ریا هدا در نه نتا كو یه ر هلا هب دأت



 EY) ماکع الا ع حرم

 هک دوام هم ازا ماطم هع كن بلا عیمدوخابو هيماس

 دوخایو هک نوجا بجرب هقشبایو قمالکا ینکج هلک لدن

 رولوا طفاس رابخهسناص یسضم كعیبم یمیئابو یتسیلک كم
 «۰ تاراباق حسقتت »

 ۰ هبهزاحا اب نهراب راجماییم عالطالادسب هنیعیرتشم اذکو

 ءادسا هرکص ندقدلوا عاصم هلع كنهباخ مییمایو كما ضرع

 ندنالوا نک اس هدنجاا قلوا نکاس وه ی یک

 كاملا مده ییعضوم راب یمعت ی هناخ لوا اب كمتسیا یسارک

 كنضا را حسی و قشر او عالط ادم هلع كىو حسبمایو

 موزوا مییمایو كا تعارزاب یقس رک دقت ماطم هني ع

 قمادو یراقوج موزوا هرکص ندقدلوا مطم هع كنغا

 یتکسءادتاهتشیا .ردا طاقسایبع رابخ قمالپ وط ین رلهویمایو

 هدنونلوب هدا هناخ عديم ی یکم هاو هد منام

 هدانکسهرکص ندقدلوا اعم هنبیعنکیا نک اس هدنجا هلهجولوا
 را. یف را تدر ] زالوا طداس ىع راخ هشا ماود

 ( .بیعلا
 هسشا هبه هرخآ یعبم عالطالا دعب هلع یرتشم فالذک

 عیبم ایو هسریو هعیاب یتسیقاب كنامسم نم ابو «. هل هسا ماست »
 هسغاص ینو ابو هر دما کا هتسرواب هدولوا كتنا یی رواب

 س كلموک عالطالا دعب هنکودبا كوروج ۰ ز مییمر ابو

 اما . [ راتح درو ماکحالا ل تشم ) رولوا طفاس یرایخ



 ماکیتا ررد ۳ ۵ ٩

 صدا ورا ى e هدلاح یدک نوکر لبس د

 «.عوبلانم ثلاثلا لصفلا ىف نماثلابالاف هیدنه »

 نوجا زارتحا ندتعاص یرست هسراقبح هغلتاص یهدهلح

 سلا راتاص ییم عالطالا دعب هدبع یرتشم هکنوج . ردلکد

 هام یمن كاعتم یرتشم یتس رووا طقاس هسیراخ

 یا ا س ندودلوا علطم هنبع هدعل هدنودنا صا

 هدنروضح كنبرتشم یی كدکوم رکا . روللوا رظن هسناص

 رولوا شلوا یخار هع هسهراقیج یتبس یلکوم هدوناص

 ٍ تعلا رابخی راتم در ]

 نبا کتصندقدا وا ملطم ت كع ىر ج قحا

 هلاقا میاب هلتهج وب . ردلکد ضرع هع یسعا بلط یعس اقا

 : رولر هديا در هلا بیع یرتشم هسملوا یضار هعس

 هض رعم درگ ارز . یدلتد هبشا ضرع هعس هدهلګ هدر

 هغاناص هدهسردن وک هرازاب ین هل هر یراکدتا ضع هغلناص ین

 کله ور یو عم یکینجهیلوا طقاس ییعرایخ

 و و ا یکجهما:بودابافک

 زالوا طقاس یرایخ هسا ضرع هنیموقم وقت یارب دوخاب

 [ ۰ بیعلا رایخق راتخرد )
 ا یسایدنک عالطالا دعب هندیع كرتسا عیبم یرتشم اذک

 هستلکوب كوبا هسنب نوجا قمالک | یکیدیروب لصن كرتا
 یغیدلوا ےدو كسع هد وادن نح هک ولو هتشا یوادن هنیعاو



 ٩۹۱ ماک - الا ةا حرمش
 هر

 هل 4 تبع راخ نران و ردللد هب اشنا یس ی

 نا جد هلا 3 ناص یک یج«بمددا در هع) اب یعسم

 « ! قاب هب دد ام ٥١ » ۰ ضددا

 نکلا هد رهسو هد رف هع یددنا وح یم اخ نکل

 فوخ ندنعایض كنکوب هستلکوب یتکوب هداروا هدیولوا ماطم

 یرتشم هدردقو ارز .ردلکد در نام هسا نمی هغ وا

 ۰ ا رد رودعم

 ضرع هع عالط الا دعا هلع دق تع یعسم ی التم ]

 [ هع ەس ر اة مح | هخامع اص هب ىلج اا هنع اب یب ۱ هغلن اصیعب ها

 ا ۱ E یردل وا كع داضر 1 هن دو بع كمسموا یا

 ي[ سدا در زها هب ب لوا یک روک ذم

 اکب هس هسلا رلزاملا راقبح هغاتاص یعسم هی رتشم عاب یتح

 . رولوا طقاس یرابخ هسراتبح هفلتاص یرتشم هایسعد تیا در

 نیسم زاناص کن بودا هم واسم هلا یرمشم لا مکەتن

 یدر نح هلا تع رابخ 4-سل توا ید یر هلع د

 . تعلارابخق یورةنا رولوا لطاب

 هلغاو فوز یعسم يز لاب ارز . یدل د یعسم هدهلحم

 E EA هع هسا ضرع هعس

 هاا یاق قا ینیدلآ نوتاص نوجا كىك یرتشم اذکو

 رواجا نکیا هدکعابا یناق قاآ وب میاب هدکدتسیا كمنادر هلکءاګ



 ماکنلا زرد ۹ 6 ۰

 ۲ ۰ نهءدبا در هعیاب ا [ شعر راو یعدق بیع] هوش
 یددهش | 5اف ط و بولوار ۲ 1 ام هفن | هوم هد | هدامو

Eه دناح کىدلىا لود ی رشم وا دارا ندنف رط علا  

 دشماا لوو عیاب كرها دنا دازا ند اچ .یربشم هدءدامو

 اعا ی ندنساوعد بیع و یرتشه » یا هدلاح 3 :

 یعو هدارتشا نح » او « یدلوا یضار هسعو » ابو « یدلی

 لا هوس هب یرمشم ا اعدا ود ۹ یدّتسا ایسا كل رهلس

 یاب زاکنالایدل اب رایا رارقا یتساعدا روک دم كمياب بولیدا

 ۳ و ي تفو الاو ء سه دا در عرف 4هسردا ا

 هنکیدما ارا لد۔۔ع و او هنغا دا وا یار ا او هنکیدماس

 لک ! قاب هن هدام « ۱۲۱۳۲ « ۰ رولي و نخ هر یرمشیم باطل اب

 رام رد 1 رولوا جت دو هودا و .رولیدا جزا هسیاردا

 ( تعلارابخ ی راتح درو

€ E 
 هرکص ندقدلوا عاطم هن ] .مدق [ بیع كميبم یرتشم ]

 ندا تاالد هااضر هبیعو [ نالوا ندتزاول كکب اع دنا

 طاقا یبع رابخ هنشا فرصت ] العقاب "ال وق [ هلهحور ]

 نم تلاملا اا ف نماثلا بالای بدنه و [ . رولوا شا

 هکاسما فرصت هبا كالم فرصت اریز « راتخم ردو عوبلا



 ۹4۹ مکحالا ل حرمت

 ۱9 9 ی طض قاتال ندیرتشم د ع هرکصتدارا

 تفو هل نکی هال » . ردا عوجر هکر دلا لیفک ا عیب نگ

 ىلع مث قاقحتسالا دوجو ىلع قوس هنال نعلاب ع وجرلا قح

 ضقسال قاقحتسالا درحم نال نعاب میالاییع قحتسمال ءاضقلا

 ىلع بح ف عیابا ىلع نها هل ضه مام هاورلا یهاطی سم لإ

 «.بمعلا ۱ راتح در لفکلا ی ع بحالف نعلادر لیصالا

 هراع ردا هداقا یوم ود ندنساوعد بع یه هدهلع

 یتمذ ندنساوعد صاخ بیع یلام رب میاب اریز . یداروتک هلا

 بیع وا بولوا حح یدیصحم هسلاص هلیطرش قلوا یر

 بدنه » زالوا یر ندنسادعام قرهلوا یر یتهد ندنساوعد

 هدام « 6۰ » « عوبنانم سماخا لصفلاق نماثلا بالا ی

 قاب هنح رش
 4 هدام ۳۳ چ

 عیابو [ رلبا اشا ود ردلومتم هلع ره ییامرت یرتشم ]
 یتاد كعلا ندنساوعد تبع یه [ هسراناص ] هلهحواوا ید

 یتحالص هنساوعد بع هدنآ قترا ] هلفلوا كعد شما ارا
 . قد ه ددام « ۱۵۲۲ ) ۱ ۲ ردوو

 نه قیراج گوزوحب لاوط روک نار ری
 لالحاو هسلا راو بیع ولرد هله هدناوح لوا یل [ هیات

 كلاوح لوا ۲ قترا A نونا ص ود ردم وقم ] رمخاح

۱ 



EAماکحا ررد  

 ۱۵۲۲ یلالمرش نمهدنا یوعد هلا تبع رب و قترا هلذلوا

 .قاب ههدام

 دوح وم دقعلادنعاب ثداح دقعلادعإ ؛بع نیفرط هلتهح ون

 .ردقو یرا كنسرلعا فالتخا هنغدل وا

 ماقهدعییم عيا ارز .یدلند ندنساوعد بیع ره هدلحم

 هدقدناص هلط رشقاوا ی رر ید ندنساوعد بع ره دوحومو

 بولوا لخاد هدارا وب راع نالو دوجوم هدعس تقو لكلاب

 لخاد هدارا و رابع نالوا ثداح ضقلا لق حبلا “ا

 سماحلا لصفلایف نماثلا بالا ق هدنه قاب ههدام ۱۵۰۳ زوا

 عویبلا نم

 هکلب هدولدا طرش هدعس تقو تئارب هلهحو هدام وب

 ندقحرب ره یهدنا ینمیاب هرکص ندقدلا نوناص یلامر یرتشم

 لرد اما ۰ رولوا لخاد ید بغ هدروک ذم یاربا ها ارا
 اردلا كلذک ال لاحلل هلق هل قح سسلا نال زالوا لخاد

 0 رو زلا لحما ىف هب دنه

 ندمقحر ره ی ارتشالا دعا یلامر مک نم ام

 ی هوا بعم لام روک ذُم هرکضص ندکدد مدتسا ارا یس»

E O PO POT POOR PAT 

 ۰ نمهدیآ كر هاش تبع راسخ E شا را هسل وا رهاط

 ام دعا تعلا نع همز اب ارا لوالا ا : قاب هب هد ٥2»

 3 هبلع املا هدرول یح کک هدر لو اسع یاثلا هب دح و

 3 ۱ ذب اما .عویبلا نم سداسلاق هزاز لوالا ىلع هدر نا هل
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O esهل ارش  a۷ م حر | ۹  
 ۱۱1 1 1 ۷ 1 ۷ ۲ ۶۱۱۱۱۱1111111111 1۷ 1 ۱ سد ۰۰۰۰

 داور لد علا هسل وایهاط یا دعل وب تع الصا هع

 . قاب 4 هدام VY) هد رلای عوف بعلاق سداسلاق ه زازب ردا

{ol EY ۵ 
 هلط رشقلوا یر یتمذ ندنساوعد تیعیه یامر «میاب | ۱

 رابسعلوا هدکدتا لوبق هلهحو لوا ید یزنتمو | هدقدناص

 حی عس هلی ا دع رر رر رل ع نانلوا ارا ینعب دادعت

 - ناوسیح كرك میم [ ۰ ردقو بیع رابخ هوا یرتشم ] و
 طاقسا ءاراو ارز . نوسلوا یرغ تلوح رو رو وا

 جایتحاهماسآ و ملست هاسهسلوا نمضتم کیل هسیاطاقسا بولوا

 هداسف هلع ءاسو یضفم هعازن تلاهح قهدنا هلتهح ید

 .قاب هدرلهدام ۱۵۱۲ و ۸۳و ۵۱ ررد زالوا یدّوم

 ی رتسا و هلدط رش وا یر ندنساوعد سعره عيا الثم

 رب رکید ردا هدافا یانموای هسید مدناص هشورغ كس اکس
 .رولوا حسی عس هشاارتشا هلهح وود د یرتشمو هس وسز وس

 رل وسلس رک یراتبع هد رتسآ ی رتشم و عاب. قاب هنح رشهدام ۴

 یرانآ و تراشا كرک هذارا نج هراسع لواو را 0
 .رانوسعا كرو ران وئشا دادعآ

 نالو نوح ومهدعسمهددقع لاح هدارا نال وا هلهح وهداموب

 لقو دقعلادعا هروک هفسوب یا ماما یک ینیداوا لحاد رلببع

 یرب ندنسهلج میابو لخاد یخد رلسع نالوا ثداح ضبقلا



1۱9 EN 8 
٣ 1 e ا ررد ۹ 

 تبع ل E 7 ا ی اا "9

 علطم هنفیدلوا بیع هرکص ندقدلا نوناص كرهبملس یفیدلوا

 ۱ ٤ یغل دلوا س عو یر ۴ هجردكنهرایاریز < رولس هدا در هسل وا

 ٠ صلب س ؟ ره

 1 « هّمحاال د

 رد ۵ هسعلا نع حلاص

1 1 
 ۴ یدر هلغل وب عدو بیع هدلامر يدتا ا هلک

 ٠ راکنالابیفیدناو كبيع لواهدنمیلستو ع نیح میاب هدکدتسا

 ید یرتشمو ثكمررو شویغردقوش لج وماي نیش هیرتشم
 بع یارو حک رلهسل وا ارم هرز وا كماعا ۵در یم

 رولوا كعد طح یامسم نم

 عیابو كمر و شویع ردف وس عزاب ی راسم هدر دهل وب اما

 كر اب حاص 2 هدب رلود وا ا هرزوا 31 ورک نیما ا

 بع ر هفشا هدعسم ن کیا هدب دن یرعشم ۳ اب و فرا یدع

 لاو ۰ ر ولوا حس ےس | رولوع وف و هنس رژوآ نکس ها ثداح

 .رولواتوشر هراب ییدر وهعلاب كس رت شم هدر ده و ارز ٠ زلوا

 هحاصم هلا می اب یی ال وط ندعدق سع ییلداو یرتشم مکه تن

 لار یرهبلوایسوادت تسرتشم بع روک دم هرکصندقدلوا

 9۳ ۰ یابهدام (CAV ۰ ردا دادرتسا یاص لد هساا رولوا

 3 تعلاراخرخا یراتحردهدادادرتساهسر ولو ال از هات واد

 هحاصلادم هللا عیاب هنرزوالامر +للاعدایبع یرتشم اذک



 کن وح ۰ ردلکدیزارحا یسماسدلردا ناس عاب هد هم

 هرکصت دکدر و ریحود ردولسع لام وش هن هنس € هک رب

 2 هردق وب یبع رابح ی لا نوا ام لا کر

 هروک هنیمامابولوا طرش یسلوا لداع كربخ هروک همظعا ماما

 راخ نوسوا رک و نوسل وا لداع كرك رڪ ندنشدلوا ط رش

 بویعلاق لصف ماكحالا لمتشم نمهلوا ريخ هللا بيع

 هسالوو عرب شهید ارز . یدلمد هلبسس بیع لوا هدول
 . رولوا اح ةا كن یرتشم |

 كرل ینغیدلوا بیعم هلهحولواو یلهراب هسمک رب التم
 مدق بیعرب رکید هرکصن دکدتا یوادنیاوبح ینیدلآ نوناص
 لواق نماثلا بالا هبدنه رولوا ربح هلا كنا هشا روهط

 : عوبلانم ثل الا لصفلا

 هلا یاب یالوط ندعدق تبع یییدلو هدعبم یرتشم یتحا

 اهد عدق بیع رب رکید ه رکص ندقدلوا هطاصم هنرزوا لام ر

 ییبم رار هلا حاص لد یتیدلوا ش اإ یرتشم هسا 6

 هب درلا یف عون ف بلا یف سداسلا ق هزاز رولدا در هنعیاب

 الصف ۲۵ ف نلوصفو

 ناب طقف برو ینق Ep هدنارتشا ناح یرتشمو

 هدقدلوا ملطم هرکع هدهسملسب ینفجهنلوا دع بیع راجتلا
 تبع ر رکا هرن ضف یح هلم هالکا تکه رکا بغ رو ل

 ر هن هلا باعر یخ اما بولوا طفاس تبع رابخ هسا

 بعل | ق رات در رونا لا یوح ندهلئسم و ,ر ولوا



 ماكحلا ررد ۱ 8

 هک هدام ۱ 8

 یرتشم كردبا ناب یتیعرب كعسم هدعس ناح < عيا |
 هدارشا لزا یزشایو[ هدکدتنا لوبق هلا تبع لوا

 ۱ و ارنا وا و دقدلا نونا لو بولم
 ا ببع لوا ] هدقدلوا ضار هدنیدلوا ملطم هدمب
 .لوالالصفلا ىف نمانلابالاق هدنه [ ۰ زامهلوا ] رح یرتشم

 ین دل | نوتاص هسملکو قح ۰ قایههدام « ۰ ۰ عویسلآنم

 ردکیاهد هرایو اا هنیوروک کرولا ینفیدنلوب هراب هدرتسا
 حا دلو لوح نانا ةر
 هل يسعد هرو نب یاوح هسراقیح یثر اقو یسا هرابو ابو

 ییدلوا ثالهمو دف هراب لوا هدع بولا نوتاص .یرنشم

 بوعلالوای ماکح الا لمتشم سهدنا درهمبابقترا هسلوارهاط

 بيعت ضبقلا لبق علامات دعب عيابلالاق .بیلارخآ ینهجملوقنو
 هضقف هاع درانا هضرعنا لوه و هراخاق یرتشلا ماف عملا

 طایتحالا نکلهقدص» مل اذاهیفهف رصت الو بماباضرنوکیال یرتشلا
 كالع هدرایدنع رهط ولف تعلایضراالاباو كلد ءال هلل وقنا

 تعلاراخ ف رات در

 وا هدقدناع E د فا DL E ر م 0

 هدهد منماض ن هسر ولوا فات ندهرابو تآ ون هقروق هب هنس#

 ۰ زلک مزال یش رب چه هعیاب هسلوا فلت ضیقلادم تا وا



۱ ss 
  14در  0 Nهلغاوا لابوط ن رکا هدندب عیب عیبم

 قلاب وط ماس لاو مییلادعب ه کس 13 دلوا لئاز له ام

 بس یدوع كعللا وط رالیضم و ه نمهدنآا در هس اتد وع هن

 بععلاراخ لواق راتمدر ردراشءد رول ها در هساهلا لوا

 ش لود تاع نیا هدعا ادب عسیبم کردیم وا مولعە

 ونجا لبف ۳ یرتشم لعف ۷ عيا لعف ۱ ۰ رول هلوا هلهحو

 هلا هواس تفا ۵ یلعف كلا هدولوا ناوبح هبلع دوقعم ۽

 . رولس هلوا

 بع هقش ندسع روکذم ۰ ردرخم یرتشم هدلوا هحو

 ردنا كرت يسم هسرلید نوسهلو كرکو نونو كرک مدق

 هدسان هحو ۰ ردا لیزر ین ناصق بودا لوق هسرابد

 نم ناصش یرتشم و یوگا تم هنس رزرا ی

 عیاب یرتشلاهیانح دسب هکردقوش « هدیا تمحاص هنمیا هل

 هلا دق بع یرمشم هدکدتا سدح ییسم < 9 یافیتسا یا ر

 یدنک کل. یوا طقاس مرم نک ندنرتشمو ۰ روامهدبا در

 هدا هحو « رولوا نماض هنعیاب یناصق نالوا عقاو هل انج

 ه یناح یناصقن بول | هلا رگ عی ییریمهسیآ رتسا رد رم یرنشم

 هحو و هدعار هجو ردنا ر یعییمهسیا رتساو رر دتا نیمضت

 لیزر ییغ ناصق بودنالوبق دوخاب ردا كر اب یرنشم "هدا

 بیلارابخق ی واط حط رلبا



 ماكجلا ررد در

 ا u هدد ی ۱ بوم اوا بع تنع ول عیب
۳ 

 فالتحا ود ىدا دو نکا هد دب ما ی ود

 یسل والصاح تبع والم وا نکا هدد ی رمشم ۔۔ہھ هدن راکدتا

 وس جت هدنکب دانا ملسا و جو روس هد رده ین دل وا لمنع

 ارز .قأب هب هدام ۰ . ردکما هلن هنر دل وب تنعم هاب | تبع

 Sa ین دل وا مدو ؛ترع تات ریشماما ی ی یرابخ علا

 و هنا ارز .تیعلا راخ ف رات رد ر ونلف حیح ر ىم 4ما

 قاب هدام ¢ (VV رولوا ماب رابح هلا

ib 

 ۰ 1 ها ۳ ۰

 لوا [ نکیا هدندب عیاب ] عییم [ ضیقلالق مییلادسب ]
oa 1یبعرایحین عا 1 نا وا در تبجوم تیغ نال وا ثداح  

 طرشرابح ها 9 21 ۳ رد ءا دو ب تبع | ندا مازاتسا

 ط رشلاراخ ی ا لاق نوسوا او یلدا رم هلا

 هراح لعوهف لا رابح هل یدلا عدابلادب ف حيلا بعل ناو

 ربحس ی لا نکل و هساع 5 ومصمل وکد ال هلعد راع صقتا ام نالا

 ىم اقاطلا عيلا فاك خسف ءاش ناو نعلاعيمج هذخا ءاش نا

 نالوا ثداح ندکدتا ضق 6 ایه یعسم ایا اف رس

 Er .زامهلوا رح ی رتشم هلا تبع

 0 ندفدل والئاز دد ول وا ثداح عرب ه طعم .X2 |لق مکه تن

 تدوع هن روک ذه تع  هدیرتتشم دن ملسالاو عیب | دعب 0
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 روذلا نوجا تاک او بولوا بع رابح نوجا ی رشم هساا ۳

 ردقو تبع راح هسپا نم فانا لصفلا قي نماثلا بالای ۱

 ۱ .عوییلا

 ی رمشم هکرکم .رداکد تبع یسمقیح رغا سد ورو كکر نه

 لحنانم هلوا شتا طرش ینملوا ربسلا حیرسو لوح كلكم
 .قاب ههدام ۰۳۱۰ رو زلا

 ارز .ردببع یمعا روهظ روق هدهناخ عییم تالذک و

 .تسلا راح ین یوفط ون
 یسهرابعردفوق و مهر نالفهاخ و هدنسو ۶ كنه اخ عیس تذکر و

 هطح وب هحنح وم یسهدام ۱۷۳۰ ارز . ردلکد تبع ۰ یو

 ینحهلوا تبا یتفقو هلکنو و یحهسهلدا انشا هیعرش ماکحا

 یالا لصفلا ق نماثلا بالا ف هدنه زاعل وا. دع تعا هلتهح

 ۰ عوي نم

 4 دام ۳۳۹ )
 لوا ۳ کا د دان دب علا | میم ۱ مدو بع ]

 نوجا یربشم ی ۰ د | تیغ یعا ۱ روصو نال وا ۵ وح وم

 نکیا هدندب عاب كبيع یهدعیبم هدنسلوا تبا بیع راح

 دور ٥

 ماتلاو عیبلادما هباع ءان بولوا ط رش یسلو د وح وم

 نم هل وا رګ یر اشم هل دس ب۶ نال وا لصاح ہد عه

 يلاحوب .عوبلا نم لوالا لصفلا ىف نماثلا بابلا ىف بدنه



 بولاق هحفوحو یرلع ی نددانعم كتاناوبح كاذگ #

 یی دلواببع یرلع م هدایز ندداتعم اما بولوا بع یراماقس .

 بابل بدنه ردلکدبع ید یراملقس بوباق ًاضعمو اناجایک

 ۱ عوبیلانم نالا لصفلایف نماتلا
 ا یە تساجن كزوکوا الثم ینمب كناناویح ےک هشن

 قملواهعفد ییاایرب هدهتفه اما ۳۳ بع هسلا رکا ۳4

 هغ وجیراع كنيس كناناوح یک ینیدلوا بیع هسیا ناجا

 دف ا احا قرهلوا بع هسا

 .قاب ه هدام ۰

 ۱ ۱۱ شا هلراراخ کید هزاخ ترا تانک

 هسا هلیسمما سفت ملست كنیدنک رک او بویلوا بیع هسیا هلبا

 .رو زلا لحا نم ردس

 هسقخ راط ندنرگید یترب كنباق قایا تفکر كلذکو

 . ضەدا در الاو بولس هدا در هسلا داتعم فالخ یتلراط

 ال ا هغاا كا قلا ردم هک راو ردق وش

 لحا نم شهدا در هلا بیع راځ هسا ییالوط ندنتلع

 .رو لا

 ینیدلوا زملغاص كنا ینیدلا نوناص كنهسمک رب كلذکو

4 
 ۱ :رونلا نوجا قملعاص كنا والم وا .رونلوا رظن هسل وا رهاط



 بلا اتم فا یا نویوقایو در سا

 ۱ ی وس عم كی 9 تاک | | عییمایو یسمقیج یا یکم

 ین ردنا هی هدنسب ریع هاداتعم تب و تام اه رخ حسو سا

 تودافقوت تا الثم یس نرجو سرا رها ۱

 كنەنسكرو كماملبا فقوت ما الادنع ینو و كماعا اینا
 هدهصرعای غاب عسموكماگ هنغایآ یاققایا ینیدلا نوجما كمیک
 كرخآ هدنراود كغاب عیبمو ینیدنلوب یلیسمای یو كاسات
 یزوط هدایژ ندداتعم عاب ج ا نواصو ینادنلو یسص>

 U هاخر E ربع لسم و قلوارهاط خود

 قفح ین دل وا چ ریخ) لئسمروک 0 هدب ول وا | رتشا هلا لہسم

 ه زاز و لا لصفلا ق نماثلا باسلا ف هب دیه ردسع كعا

 ۰ ی واطحط و هح و راتشرد و لاق سداسلاف

 ینیدلا نوناص ؛رزوا قلوا شور زو یسوکریو اذگ
 راحتلا نب هد ولوا رهاظ ینیدلوا هدایز یسول رو ك.هصیع

 رولر هدا در یرنشم هسارونلوا دع بع

 هرزواقا وا هتسراو ند وکرب و یم«ندساو و ضراوع مکه تن ۱

 هسلوا رهاظ یتیدلوا یسوکریو كنهصرعای هناخ یتا دلا نونا

 لوبقهلسامسم نم عح رار هلیسوک رو هسراید .ردربخم یزشم
 . عوبیلانم رشاعلا بایلاف هیدنه ردیا كرت هسرایدو

 ۷ ۷ نان را ارتش هرزوآ قلا

 قمی ب وم | وا دع بش ه دی دل ه رب> لها هلغل وا هد نشا

٩ 
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  i e ۱مک وا دو

 مات یار 7 ۹۳۸
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 رم با ن ناھا هیحضا یسودنک رارب هلةملوا
 با, لا | ۳ ۰ ° رحش 7 کک

 را وم و ی مدع ی طقف هزاز یا

 رابح لوا ىف راتح در درلانم منام عطقلا نال ناصقناب مجرب
 اا

 دنعورهاطی حل ناب « روصو هلهح وینادنلوا تراشا اح رش

 بع یساضعل و زدسع یا هل رام هلتهحو . رد.الوا لكلا

 هدا درهلا بع راخ یرتشم رهشا فالتخا ود ردلکد

 ¥ : نادا « 24 تملا لواق اندر
 لا اا لس لع بوع نالوا تحوم یرانخ هدامون

 نانلقغ رصت کودبا ندیویع طقف بولوا هلک ةطباضرپ رریدلب
 | لئاسم ض» رکید نالواناس ینیدلوا ندیوبع هلبالثاسم ضمب
 . رهنالا مخ رودلوا رک ذ ین هجور

 كنهصرعایو هناخ و یلکدلکكنو وق و یسماع قم داتعم ر كرا

 زوت هدایز ندننداع یادش و یسملو رام هدننورداب ااش

 شمامشیریاو هجا یراهنادای شوقا شا یلەکوك اب یقاریوطو
 یرلاوامو رواط هجنرق هدنروص شحاف هدنغاب موزواو یسلوا
 3 1 هرز وا قلوا ندنساح هام و او كرلد كحوس هدراودو

* 

 ۲ ندرخا سلح بولوا نددت هام كب هود نابلا نوا

 08 صقاب كن زج ییا ایور نداتک عیمایو یلوا رهاظ ینیدلوا



 ۳۷ ( ماکح الا 1 حرش

 .نمهدیادر هلا بع رابخ هلتهح ا ی دلوا یدر هوا

 وتوک و وا ین هرزوا تفص چوا هدتفلح لصا یادغ ارز

 یسهلاد هلسارثات ءوسكناوهاما . رونلو دوحوم قرهلواهرواو

 اغوا هغلشایدوخایو نانلهکوک ايو نابمشپ را ماغونابمهر دا وط
 ۰. تعاارابخ ىف راتشدر ردولسع یاد ناب

 ینسهبوق وص شوک ینیداآ نوتاص كنهسمکر كلذکو
 تالذک و هدنا در یالوط نر نکیغو یع یعب درج

 سمهدنا در هلغل وا نسلا مک" درج تآ یی دلآ نوئاص كنهسمکرت

 . نوتاص هرزوا قلوا نسلاریغص هکرکم

 هانهحو .ردطرش قمالوا نکم یسهلازا تقشم الب كعو

 تبوطوا بع و تساحم هدهسلا كح همرو ررض قماقم

 ی دوا بتغ یھ وا كاسا هده سلا نالوا رض« قعاقس اما

 عاب ارز . ردسع خد یسعا روهط یراذکل 1 هدهسلا ا

 ادن رو ولا لوا رات کر ر

 : ع ویبلا نم دوالا لصفلای نمالا بالاق

 تيسکیغالوق كنويق ینیدلا نوتاصنوجا نابروق مدآ رو
 رابخ یرتشم هسالو تالاح منام هفلوا نارق هدنا یک قتلوا

 ااا 9 یدع كال هرز . رد
 روک تماما ودیا بوش یک نیر ولت تم 5

 هروکذم تالاح هسیا ساآ نوجا یش یربغ كاا نوق
 بوی و | 7 ا | دع تبع هد ینانراو لها

 هدام ر ر نار 9 هدک دا عدا فلا نوجا نارق ی ر ڈیم لمّوو



{sl TA} 
 ت نالما تعم ین | یاهراولها ] ورا [ ود تع |

 وا [ هدنس ] ناسک ندا لامعاو اطعاو ذخا یلاوما والثم

 ا ن اراق رد | هتسام تام ]
 ۳ سم جاوا لوا لع ورا نا كامرا

 ناو اوا تقش» الو[ ندآ | توه یضغو
 ناصق ررضت ارز [ رارد هروصق ] نانو رهاظ ین نبی و

 قلم دا تمیق صاقتنا هسبا تلام ناصف بولوا هلا تلام

 ره الا مو

 هدلاح ینیدلوا ندنارهوحم وللثم واو سالا عیم الثم

 هدنراش یراح باتکو املعهساباتک میس و ینانصا تایهوحم

 هسقو بولنند بیع اکا هسیا رولوا بحوم یاصق كلام

 نامو ندنراتمنصو تراجت كنسرلودنک عم ین فنصره

 1 ردلکد طرش ۳ ناصه هسا كعسم ید هدنراس را

 1 ۱ ی نوا بر
 ۱ رد ست تفز بولوا تق داغ نداه

 9 منواوا نود هجرد لرش .نادنتمیق كلمه ا عيب نع

 یدؤم هنغلنا ص كعسم نع « ناصق نالوا ضراع هنع هلا

 ی 2605 نالو یساضقم هس قااخاما زاوا
 د رګ هدن ولوب یدر یادش ینا دلا نوناص ر ع ءا
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 ۹۳0 ماكحالا ج حش

 هسمک ر و ۳ زوس راهشا ۳ هد 0

 هش وغ روش یدو كرم یر ها ناتقفصا هدحا و هقفص

 یو تع هدر هرکس ندقدلا نواش لا و
 رلهبشا فالتخا هدننع كدود ص یرتشم هللا عیب هد دتا در

 یرتشمو یدا نالوا شویع كس یم « نالوا در یا ىع

 ود مردا در شور زویشب یدبا نالوا شورع زویسشپ
 لصفلا ی نماثلا بالا ف هده ردکرتشم رون فالتخا

 رله فالتخاهدنلج می لجەم كنم . عويلانم عبارا
 نیتقفصهبسهرب و 0 ناشد یر ةف ی . ردکسیاب زوس

 تبع راح یتسل ر هه ندقدلا اه یا هاب | هدحا و هقفصاب

 "یرتشمو كدتبا در ینالوا هیسهریو یسهراب یاب هدکدتنا در هلا

 زوس هدنرلکدتا فالتعا ود مدّسا در وا ناشر یسهراب

 نالوا هدند یرتسشم . ردذکد یراح فلاحت هدنونو ۰ ردیاب

 لحا نم نوسلوا شاوا كاله كرك نوبلوا دون و

 . رو زلا

 زا ندکدتسا ضقو ارتشا لام یا هست ی

 كادر هلا تیغ اشو هدد دا
 یدا ۱۳ دا یدا نم یسهراب كنو عیاب هدودتسا

 . رو زلا لحانم دک شم زوس راها فالتحا ود

1 

 دوم و



 نخ و وا اد ویا رک تا دز ی
O a۳3 ً شن زر 1  

AEنا ماما رد  E" 

E ام افتادم ٢ Eدر یعسم هل تبع  

 ۱ ا ا كين نامان هكدتسا كما
 ۱ وا صاف یراق ارز. رکنیت وسول هسا

 ید یه ڭنىرتشم طة: ۾ ردکض اق هدننصآ و ا ردق

 . راتشدرو راتشرد رونلوا لوق نوحا نع طاقسا

 ارتشارتسار هشورع كس ییا AR کی د کر الثم

 ندکدساضق یشویغكس يا رو lL خام یخ دهنسکواو ست و

 ۳ ود راو حدف بیع هدرتسا رول دم همت لا س

 ۱ ت تغ هوزا .هدکدتنا قلا ىع هدر
 ییاهدنلب اقم رول ذم ا یھ! اهد رتسار هقشل رار هلا رسا

 ۱ ا كلا ئا در یبیر مدنشعاض رتسا
 میم كدبا شفاص یرتسا وب زکلاب هسک الواو ود مزدا
 ییاهجرک هسمک لوا دوخایو ود رو ورک ینسلک كوول

 ضد یرتساو کلا هدهتساا مدل | هشوع كرم يا یرتسا

 1 واو ود هلا د راک مالا یسم 0 ردولسع هدو مدتا

 ٣ اندرا دا ضق هدینسکیآ هتسک
 کت هک لزوا هلن زوس هدنراکدتسا ,فالتخا ود مردنا در

 درلاب دودرلاف خسفلا نالو عیابلا اعد ةدايز ركين ضباق هنال

 روهظ دعب نعلا ضعب یعد میالاو هنع نمئال طقسم كلذو

 لوا طقف . ارا اه راتدر رک یرتشلاو طوقسلا بس
 .دونلوا لوق هسیا ردنا هماقا هنب نوجما یصالخ ندنیع هسمیک



 ی ا ضقلالق هدنسارع كلعب اب اما ۳ ا حسم

 2 و یساضر كمیاب اب یک كه اح هشا خسف ولاطبا

 ۱ بسلا راخی راتم در زالوا خسقنم

 كمبابیعیبم هلغلوا ملطمهننبع كمیم ضبقلادمب یرتشم اذک
 یدعیابو بود ردولبیع ممتسا یعیبم لا هدیوروتوک هنسهناخ
 داع هیرتشم یراسخ هساوا فلت لام لوا هدوم ا لوق

 ۰ راتدر رولوا

 باغ عیاب هدلاح یفیدلوو حدق بیع هدعیبم یرتشم كلذک
 ههجنلکع یاب و خیس یی هدر وضح تعاجر بوبمهدنآ درهلغل وا

 ا مو هدی ودا عادا هب هنس# رز هرز وا كما طفح ردو

 هب ی رشم یراسح هلغمال وا دیگ جسم هساوا تفت نکا هادی دن

 همابیرتشم الثم . رولوا ةحارص ای یساضر هخسف كمیاپ

 31 مدا در یرتسا یدلوا رهاط مدو بع هدرتسا عسیم

 هسلوارضاحرتسا هدسلحم لواهسید مدتبا لوبفید عیاب بوند

 تیغ هدم یوم ۰ رولوا هال دا ۰ رول وا حس خمس هل

 . رولوا خسفنم عیب یهدنرانب هسرووک

 < قحا »

 1 ردم دنقح تافالتحا ربادهسع راح هد ی رشم هل | عیب 1

° ۹ 



Arك 1 ماكا ررد  

 کن وج ردنا وا هراو 2 رابح ار ز ۵ ردلکد نوجا

 قحعسم امیلس 5 را و یکی دل وا قحعسم امس عم E 9 ود

 نماثلا بالای هب دنه و طرشلارابح ی راتګ در و ران رد رولوا

 ثرا یلاقتنا هثراو كييع رایخ طقف . عویلانم لوالالصفلایف
 یاقسا هنراو كع رابح ٠ ردهلتهح تفاح بولوا هاش رط

 6 هوش ۰ را تلالد ید هدم وش هشیدلوا هل رط ثرا

 هدد عاب رونه و و دا تا و ضیقلا لق یرنشم

 ۲ رده دنمکح مع دق بیع یتدبعنالوا ثداح هدعسرو دم نکیا

 تافو دا و ضیقلا لق زر هحور و ۰ قاب هب هدام 6.۳/۶ ۰

 تیغ رابح نوجا لک نیم یالوط ندسع نال وا تند کاست ا

 خسف یی دوخ دوخ هدلاح ینیدلوا رضاح عباب یرتشم هسیا
 خسسقنم جرم هاک هد م دیبا د راب مدا خسسق درج و رول هدأ

 كعباب ۰ عوسلا نم لوالا لصفلانم نمالاباسلا هب دره رول وا

 هخدلوا ریضاح میاباما . ردلکد جاتحم هنمکح كد اح ای هنساضر

 یماضر كمياب هسیاضیقلادم رک او ۰ نمهدبا ختسفییس یرتشم

 نماشابابلاق هبدنه زالواختسفنم مس هغداوا یمکح كم اج |
 0 . عوسلانم عدارلاو ثلاثلالصفلاف

 2 كميابهدی ولوا حلطم هندیع كعسم ض قلا لرو 6 یاس هلتهح وب

  عیهلس هسغا لوق میابهسید مدتنا دراپلاطبا یب هدنروضح
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 هسشا در هدیولو تبع هدعسم یرتشم « طب ندو . زولوا

 ضف هدنمعز كوءباب ارز . نمهدنا عوحر هنعبا هلا حسییم نوک

 یرتشمآریز . نمهدنآ عوحر ید هضیقلاب لک و ۱ ردلکد تاب

 قادصت ثالک و .- ردشمام ما جر دقع هدنس م وص لک ا

 قدص اذا هاب فرعو . ردنوجما عفد ینامض ندنسف یسهلوا

 نعلا تعلا درلادص یرنتشلا عح رب هلا عفدلاق لک ولا ال

 بیلاراخ ی ی 1 ضاقلانود سم الا لع

 نوجا كلر و بولد ردرییرتشم هدکدتسا ندسهدهلم

 قو ردعت بع رانخ گر ووا نانس ندنساعل وا ی

 زنا ردقو هنیعم تدم هدسع زایخ ین . ردحارتلاىلع تعلا

 لاطباییع رایخهرکس ندقدلوا علطم هع كميم یرتشم هیلع
 رخ هما رحات نوک یا اب ر هخدل وعوق و تالاح ردا

 همصاحم هدلاح ییدتا رو ص نامز كج هل هدا همصاخحم ینا

 ندسع راخ یرشم یح . زالوا لس یک زاد لسماع |

 ,E IT نیدلوا ردهحش بولوا 0 هل اب اب ید وط

 تمعلا را > یف یورشا رولم هلوا هعفارم هنب هرکص ندکدسا

 سسلارابخیق یواطحطلالاق .قاب هنسلوا درقفكنهدام ۷ +

 اهمعطافاهدربل ميابلادحم موابیع اسم دوز يا
 ميابلالعدرب هنافیغرلالع لدب فرصت امف فرصت !ولاهکسماو

 ام ربیغتس یہا ناصقنلاب مجرب كله ولو رضح ول

 هارتحا زدن را و نت ر رشم یسماسد ی یرمشم هد هل
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 ه یهاشداب ترمضح تاذیلام وا هدق دل وب تبع هدلام رو دام عرش

 . هن هعقا ص هلا یرتشم ندنرلن واه فرط کا توسهدا درهنثسا اب

 روح هناسا هاب یساوعد یریشمو ۰ راررومس نیل لکو ا

 راکنا یک یحهیمهدیا رارقا یتساوعد كنبرتشم لکو تو وا

 : لس رتشم هلا ی وم ۰ نا هو و اگ هدک دتا

 بالای هب دنه رولوا لزعنم ندتلاک و هدک دا رارفا ینسا وعد

 . قاب هنەدام « ۱۸ ۰ ع ویلا ن٠ مبارلا لصفلاق نماثلا

 ا ا یدو, ییدنلوا ناسا ریش

 ددع نوا یک نس طو . ردا دادرتسا هسا شمر و یعسم

 تعسم هدعا هدهسراو هب درج مسهنلد هدب ول | نولاص لامر هن وتلا

 "یوتلآ كلزوب ددعنوا ندنعیاب هسا درهنماب هلفلوا علطم هنبع

 ۰ لکد E میس ییدر و هنلدب هسو ول ۰ ردا دادرشا

 جس۹س ر نوت | ارز ۰ ردهلب ون مکح ۳ هد ور رابح ۱

 هلتسلزودقع یلوا بولوالقتسم دقعرب یجنکیا كمر وه دیح

 . طقف.یواتفلا رهاوحنع بعلاراخیفیورشا زلک للخ هە یحنکبا
 هک وش ۵ نیمه دیا و هنعل اب هلا نف ی ریشه هد 4ام وش

 ن هنع صف بودا ماست و ۳ هد د یا هنو رب

 1 ا ضو ۳ سد مود مه لکو لکا لکو یصحش

 . ید سا حباب هد ود مد 4 4ع اب یعا مه اب یدل وا ناتصات

1 
۱ 

NE 

 1 یعسلست هو کف و ییا هدن دنا و ضد 1 ثالک و یعل یرلن وب

 یر ندنم یرتشم بولوا تلکو نیمیلاحم زوس هسا راکنا



 نا و نیت یا اب اف

 ۹۲۹ الا ل حرش ۱

 ن واوآرهاط ینبدلوا بعم هدنرتشم د كعيبمالاب ا

 .رولوا حیخ یو لا علا كنبرتشم هسیا

 بعم كع هبا دهاش یا ابا یر
 بو تابثا فید لوب وسوم هدندب منا غ روک دمو کک

 لهاو كرارطو كنابطا درج هسقو . رابآ فالحتسا ینعلاب

 عوحر ها نگ ناصماب در هعلاب عی هلا یرالوق نه ربخ

 . زامهلوا

 هدندب عیاب بیعولو ینیدلوا بیعم كعيبم هلهجووب « عيا
 ۱۷٤٩ هدکدلک مزال مکح هل در كرد تاسا یغی دنلوب دوج وم

 هرکصن دقدلوا علطم هبیع یرتشم هرزوا یتیدلوا ررح مدام

 فرصت كکالم هرزوا ینیدناوا ناس هدهدام ۷۵۵ دوخآب الوف
 ندنف رط ؟ احهنکو دی شرالوا یخار هسع هل ال دلم نو ۱

 بیم راتحدر رووا مکح هلبادر هرکص ندنآ و روایرپو نا
 عوبسلانم عبارلا لصفلاف نماثلا بابلا ف هیدنهو

 كنرتشم هدر دقت ییدمهدنا تاما ینعدق سع یرتشم

 یوعد كسرتشم » رونلوا فیلخ 11 هحورب عيا هلیبلط

 بالا یف هدنه « ردقو یدرقح اکب هلیببس بیعوش ییدتا
 یواطحطو عوببلانم لوالا لصفلاقو مبارلا لصفلاف نمائل

 هنملع لالا تب یوعد*یدر هللا تبع رابخ طقف . بعلا ف

 ترضح تاذ هک هلوش . زامهلوا هلا رارقا یاسا هسیا

 هرکصن دقدناص لامر ندهزرح عانغ ههسمیکر ینیمااب یهاشداب



 ماکل ررد ۱ ۹۲۸

 هدر ده ید دلوا یتطاب بمع ینعا ا ندنسناب مسفو

 ندعباب «ینیدلوا بولوا ذوحوم هدا یزنشم بیع رو دم

 رارقا ییدوجو كبيع روک ذم هدیرتشم دب عیاب :رونلوا لاوس

 ۱ غ نک ههیردنک هسا ودا
 تموصح هحو هن رزوا ی0 هدا رکن یاد یدوحو

 يا ابو ر یدوحو هدب دن اک كاع الوا یرتشم نوجا

 .ردمزال یسعا تادا هبرابحا كنود لداع

 ا بسط ی یلوا ندالجاد ضا مدار اتو

 ها را هرطسو بیبط کیا ایر, ییییم ۶ اح هسا یش یراکج هلیب
 و مزال كملي وس ینظفا تدارش هد رلراخا كرانوو ودیا

 .قأب ه هدام ۰

 مدق الوا یرتشم ندا اعدا یغیدلوا ولسع كعسم ی

 ین دن ون ببع لا اف «a رو 1۳ رظالا عطف ندنودحو

 1 هدعیبم وأحد اب یعا .زاا وا حک یموصح هلن عبد اب هک دعا تابثا

 . هنراترضح مظعا ماما هدکدتا راکنا یدوحو كببع لا ای

 هح رج یاوعد ناگ ارز 2 ا هدو ناگ هم وو ص حیا ا

 . هلا یدوحو كسع ید ق كناوعد بودا تتر هسرزوا

 هژوکهنماما اما .زالوا حب تموصخ تسلا نودب ندنفیدلوا

 ۳ هد یدوحو تلف لالا یف هدوم e هدر ده و

 هشلا (ماع بقرب یتح ةربتعم یوعدلانال .رونلوا فیلح یا

 ساق ىر فلت تر ادكف
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 .رولک مزال یا نع تایاورلا قافناب هددنحا باط یار

 نالوا هدعیبم در هلیبس بیعد رد هو را و تنفک و

 طوس ةلالد هدهنو اصن هلهحو ییدتتا اعدا كمعباب كقح

 هبهدام ۰۱۹۳۲ » ردا باما كلرو نع ود « هتنیدلوا

TS 
 هدکدتسا كم در هلفلوب ببع هدناوبح مسیم یرتشم طقف

 ودزالوا ثداح هدنوکرب بع والئمو مدلا نوناص نوک و قو
 رولوا ثداح بیع والثموب هدا رب مدا شعاص لوا يا رب میابو

 نماثلا بابلا یف هدنه ردکمباب زوس هدنرلکدتا فالتخا ود "

 . عویلانم عبارلا لصفلا

 4هتسا ندنسماخ اب و عیار او تلات عو ال وا مق تو

 یتفدلوا بولوا دوحوم ن کیا هند تبع روک ذم هعبا گج

 كسرتشم هسا ردا رارفا ینتتدوج وم هدد . ردنا لاوس

 نالوا هددر كثاترتشم «عیاب Sa .رولوا ترا یدر قح

 رولواتبات هللا همای یساعداو كمیاب ,هدنا اعدا ینطوقس كنقح
 کیدل | فلک هب یرتشم عدا اب هدنر ده" ی راکننا كانبرتشم د وخاب

 AAO هسردناناع یرتشمو .رولوا تب اب ندنیم

 .یک ینیدلوا هدنسینانو لوا عون كنلوا مق كييع .رولوا
 لکد لمتحم یلوا مدقم ندملس و حس تفو تبعو ۱

 هلا در همان ا هسا یار عو كال وا مف ؛تع ىغا هسا

 زج کج
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 زدبارارقا ىغا دنلوب مدو تبع هده لالا هلهح ولوا ید عيا

 لصفلا ف هصالخ رونلوا مکح ن ناصقنای در هعیاب عییمهسیا

 ه هدام «eVA هسا ر و بعلاب رجا اک ع وسلا نم نداسلا

 ینغیدلوا طفاس یتح نالوا هدعیبم در كنرتشم میاب هکرکم .قاب

 رب سا رضا راکباو .رولوا حارا. هدا مکن هدنا اعدا

 و او داز وضع .كلروک «قالا و ط تبع .رولل وا

 حک ۱ تم وصح هدق دل وا سهاط و در یدوحو دیدن

 . - دقوا
 ۵ هل وش . رول واهلماعم هر و هنعاواو ماقا كسع هدلاح و و |

 هم وصح توو ندماست و ورم تو و هده | نکم اب و یک قالا

Eكل وآمسو سبع » هح وا نکم ربع یودح هدنو رط ات  

 هلا اک ناصش و لس باع رابح ) ۳3 ی وا ند ا عو

 ملا لس هتساعلطاب یدوحو لالا یف كع ارز .رولل وا مکح

 ۳۰ ندشع وط « یه دل وا نکم ES یلودح كسع و وک نی

ETEتوو ندم ستو نیا خیر ھا کک او )  

 7 ۳۹ ۳ نقس یا دا زا کم یودح دن ردو هتم وصح

 كدر قح هلهح و 3 ك PEE یخار Al وام گم عیب

 / ضەدياامف هيا ردناتاساییفدوب عاب دلاح وا هدا اعدا یتطوقس
 . قاب هب هدام » V٤ « م نيم اعم روس هسا |

 نبع كنمرتشم هد ویمهدا تابلا یتعفد روک ذم مږاب هتشپا
8 
۲ 
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 ات

 ۳ 2 و ی

 ا :



 ۹۷و هوا ها
 و و و و و

1 

 بع ی اب ا مق NS وصعو یو حو رف .رولس هلا نابعو

 ْ نم هلن ابا ناعو f اح هکر دنا

 So : * ۰ را «

 داز وضع . ردعدق بع لوا عو .ردعو شب لوا مسف

iتدم ردو هتم وصح تفو ندمیلسا و ون توو یا عو  

 تفوو هودحپ هدنفرظ تدمردق هتموصخ تقو اد و حج

 تاحآر < . وب داح تع. نالو لمتحم ید هنسل وا مدقم ندع

 ی طظ تدم هکردق هم وصح تو و ندمان و جی تف و 1

 مولعم هل راخا كيهسمک لداع کا اب ر ی رکع ینودح

 . رولوا

 گا A | لمتح همدم هن رزوا ع تدم مدار عو

 2 را

 2 ردف هتموصخح تفو ندعس تفو « سماخ عو

 ایه ییعب ناسهلوا مو ی نم هلوا ی هلوا ثداح هدنف رظ

 .ردسع نالوا لکشم یسلریدسک

 . ردسع ناتلب هل ۶ اف راث | لواعون .ردعون يا «یا مق

 . ردع نامهناس هليا هعاق رابآ ء قاب عو

 نوجا ینیبت كعدق بع . رورلنید هدکدشیا نوبت هدهلج
 ییس# ام هک و .رونلوا ارحا لااحور هک اح تر وص

 ناصماب یدّمع ختم نوو ن وا ریه ضد 0 0

 ,ژولیدالاوس هعراب هدکدتا اعدا یبع ردنا باحا يعوحر هلن



Eماكجلا ررد ۱  

 ارا وا ندنک روک ذم ای وهنه و ندعاضق زونه

 درهنعااب یعتسم هسل وا علم هنع دو بع یرتشم ه رس ندک دا

 یس نع عيا اما .نعهدبا عوجر هلن ناصم ابو

 یرتشم هدعل هدب ودنا ماسا و هه هن یرنشم مش ندّسا ضد

 هح لوف رولسهدا در با هوا علطم هنعدق بع كعسم

 نمالا بابلاق ۵ دنهو ر رغلاو 0 ه زازملا نع

 ۱ ءدطع) و ملسا و ۳ ٥ یک

 یني دنلوب بیع 0 ا هدننایلوا عاب هدم د زاص

 .ضەدىأ در هن هنس هسا قق

 هصخشر ید ۳ واو هک بک یلامر ۳ اتم

 رول دم کر هر دص ندکدسا حس ۵ هن صخشواو

 يع ر دوحوم نکیا هدب لد لوا یعل مدو تبع دانا ام

 نوای یسحهیمهدیا در هم وقص صخش فرا هتسلوت

 ید موق هسا در هصخشوا ارز . هد در داول هلم

 لوا هسا e بوشوا یسمداف ندنکحهدا در هوا

 0 در اک اهلتهح یدمعاارتشا ندهسمکوا اربخا یلام

 . قاب هب هدام «AA تعلار اخ ج 5 اوا ف رات حس کل ردوو

 1 ا هک تر وص نوجا یس ا ۶ دو تیغ

 نر ونلوا ناس ۱0 ماشا كع وا هه قحەنلوا

 هدهاشم ک اح هکرد نهاظبیع لو مس .ردمسق یا بع هک وش

a ۶ AE RE 
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 ی ۱ ماکحالا ةلجم حرش

ldام ] نک شم  | Eنوجای | مدو  

 یضار یاب هکرکم ۱ ۰ نمهدنآ صقس ۱ هصح ندنگ یا ا

 فاصوا ارز ۰ ردقح هل وانا هدنح رشهدام سو ۱ 0 a هلوا

 یراهصح ندنع ندنشدلوا لصا قرهلوا لاد اتش هد دقع

 هل وا د وصقم هل س یالتا هو ام فاص وا e ۰ زامهلوا

 ۰ ر ول وا یسهصح EWS هدلاح وا

MEEهاملعف ید اب ملسالادم هد ودنا ۳ یلامر حیا  

eینو هتشا رابتخا ی دحا ك خو  

 یشدنلوا کد هدالا هک [ رود بغ رابخ اکو هتشا ]
 یربشم هلس هس دا ط رش و دهم قع ببع رابح نا او هرزوا

 . رولواتبا نوجا
 رخ هللا تبع راځ هکرویلتند « ردنا در هسراپد » هده

 طقف , رولس هدبا خسف ېس نوسلوا هسیا رولوا مکره نالوا
 نوتاص یامر هلتمبق ناصقن هاصولابو هلکواب « یصو و لکو
 هدام «۵۸» ۰ رلنمهدباخسف هلا بیع رابخ قترآ هدنراقدا |
 رارولم هدا خسف هدطرش رابخو تیر رابخ نکل ۰ قا
 رلهدام ۳۳۲ ۰و ۳۰ ۱»عوبملا نم ل والا لصفلا ق عب اسلا بالا ق هب دنه

 ا هنس راح رش

 .زامهنلوا ف هلا تبع رابح رب نا رک لا | هدرو

 ی : هدب ودنآ م سا و مس لامر هب 4 سس دو هسمک رز هک وش
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  | Eهسرادد [ ٩ ا هرقف كنەدام 0

 شمر وییسم نعو | در | ها یعسم ك ر دا خسف یھ فا ادعا

 عضوم یرو دم مریم قحا ردا | دادنسا یا هسا

 تم راخ هرس كدا له هلح هع نکارش ۱

 در هيا ردنا هداعا هعضوم دلا نوتاص هسلوا كحهدا

 تف کاست هلن زوک دما لق نسهدنا الاو بولس دنا ۳

 نوسلبا صقانت كركو نومشا دیازت

 یتهبله فراصمو تنّوم هدفالوا كحهدا در ییسمو

 هدلاح وب . عوبلانم سداسلالصفلاق هصالخ ردهسرزوایرنشم

  وبعیبم عیب هدقدلوا كحهدیا در هلا تع راځ یرتشم ینعل

 ro راکدشا فالتخا ود ردو یربشمو ود یدا هقشا ردلکد

 خردکن تم هن .اما . ردکمباب هلن هغی دن واود عم زوس

 . عوییلا ل اوا یف

 یرتشم یعب ندما در هلا بع رابخ هلهحو و یرتشم "

  هسلوالئاز بیع لوا درلالفهدلاح یتیدلوا حاطم هنابع كعسم

 لوالا لصفلا ف نمالا بالاق بدنه رولوا لطاب بع رابخ

 : . عوسلانم

 | ۰. ردا لوف ] یعسم | هلا e عی | هسرابدو |

 تفو یزنشم هرزوا یییدنلوا ر ۳ هدنح رش هه دا ارز

 شلوا یخار هلا تمالس فصو 2 هلا لاح تلالد هددقع

 : رم الا عم ردا باح یلربخحم یتاوف كن | ندنش دل وا
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 یددهدام ٤ یعفل قلطم ررکذم بولوا ا
 هتسانعم قلطم و ۲ ۸۵ یک شو واخ یلطم

 د یدلشالک | .EE ریست یدو ا ید

 4 هدام ۳۳۱ #

 تیع] هدنادو هدنسه | تالامر نالہ اص هللا قاطم حس ]

 ناح اب ارتشا نبح [ یرتشم هدکدّسا نم ] ییدنلو [ یعدق

 طقف بوروک یبع روک ذم ابو کیدماب ییع روک ذم هدضق

 حاطم هع ید ینیدلوا فاو هنکو دا بع راحلادنع

 [ .ردرخ ] هني ون لاحر ندا تل هاست له ی ندقدلوا

 نوساوا سی رک بع رو ذم. . قاب ید هحرش هدام ۱

 .عوسلانملوالوالصفلاق نمانلابابلاهدنهنوسلوا شحاف كرك
 الثم .هلوالخاد هدنراع وقت تحت كنيم وقم هکر دنع لوشریسل باع

 قرلوابیعمو شوع كب قرهلوا اس ندییع هلامر هسمی رب

 شوررغكسب قدهلوابیعم هلاموا هنسک رکیدو شون زویزوقط

 لوششحاف بیع . رولوآریسب بیع كجا نیم و عطف تمیق

 هکر التم . هوا لخاد هدنراغ وقت ت كنم وا 8

 بعم هلام روک ذم ناک هله وشورغ كاب قرلوا ملاس هلامرب

 شحاف تبع كح دا عطف تانف نود ندشورع كس قرهلوا

 سا هم عو 1 عوببلانم سداسلا ۶ ونلاق هزاز ر ولوا

 / ۱ ۱ هکر
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 ماکشا ررد ۱ ۱ ۹۲۰

 طرش ین 3 نشوبع ] عیب هلو هدام ۷۵۲ [ یه ]
 روج و مالغاص ] یرتسشم هلهجو هدام ۳۵۳ [ و نزسکما
 هدام ۳۵۱ و [ نیزسکعد ] ردملوبقم [ زسروسصقو یلروصقو
 و ارو عت رج اهو
 برد ها ا لوا رسنعز الفال ]

 فا ماس ندبوبع كعيبم عل تمالس نالوا لصا ارز

 5۳ «تمالس راو فصو عو ةداع هسیاوب بولوا
 ̀ الت ندشدلوا یک صورتش هدر دقع عانس هن هدام

 ا ا و ی ب دو ا ی دا

 ررصتم هلا تازلا كاش یندلوا یخار هدقدل وا مودعم نی

 .قاب هب هدام ۱۹ رم الا عمم رولوا رب 6 ستم نوجا نوسلوا

POPC ا NO 

 ندننب دلوایک طو رشم هددقعب وعلا نع تمالس ین هلتهج ود

 ا زا تانا ال یس نالوا واغ
 هاء ا ۰ دمافلا عسلاليق راتخمرد ردعولمو مارح قمادلآو
 ینایع كلاموا هدقدلوا كحهدیا مس یلامر نالوا بیعم هسمم رب

 ردراو بع ر هلوش هدلامو یل ۰ ردلعا ناب هیرتشم

 ۱ د2د لا لهسا لس ا

 ۱ كحهرو هعیاب یی نالوا بعم یرتسشم مک هتن

 كردا افخا یرعهسقوب . ردیلملیا ناس هعب اب ینیبع تایم روم

 ۱ ۹ ا لوای رح ردییماعا مور كرەد مالغاص

 13 . قاب ههدام

 ِ كظفل قلطم یهدارو ها یریسفهد « | . ۰ ینمی » هلحم

¢ 
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 هدیوید مدلآ نوتاص یلاموش هللا مهارد یدک و شهلا

 هلهجولوا كرهیملس ینحبح رادقم كلدوقن یهدننورد ید میا

 كنهسک ارز . ا اخ هدنو بولوا حب ها عس

 روا دم هکردق وش . رولوا مولعم والت دوش ندنحراخ

 در ینا مییاب هدااح ینیدلوا نددوقن نایلوا مار هدنکلم دوقن

 رول هدا تبلط ندیرتتشم یدوه نانلو هدلب مار هد

 ۰ قاههدام ۳۹ . رولوا فورصم ههدلب دش مها رد قلطم

 1 نوا 2

 یمداس لصف تلکس باب ی

 :یبهدام یعرکی بولوا [ هدننابب ] یماکحاو [ بیع رابخ ]
 ۴ رد | ی واح

 e ع وییلا نم كوالا لصفلا ف نمالا بالاى

 € هدام ۳۳۳۷ ۱

#1 

hak 

 [ ۰ ردپ
 شمف ط.رش هجا رص هد دفع قلو ۱ لاس ربسق هل:يح و

 یراع ندب دف یطرشتار ندسعیه < دا ص ندقلعم ۱ 1

۳ ۰ 



 اب
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 ا ررد ۹۱ ۸

(0 unn ۱" ۷ ۱ ۶۱۱۱۱ ۷۷۱۱ ۲ 

 نت تبهدایز و طعم نکا هدد لک واب یرمشم بس مھ

 نوسلوا ها صم ا و رم هر رد لاما ی ور راح

 .یوس وا هلصمدم ا

 نالوا عو هسا ر واب ضقلادم ناو حسیم الثم

 یرنشم . رولوا طفاس ییور رابخ هسرو موزوا ضیقلادم

 روزت  نوسلوا هرکو نوسلیا نما السا رک ودار

 تووع ور راح هسلوا بفات دوګ دوخ هدایز لوا هکراو

 یورقناوعویبلانم لوالا لصفلایف عیاسلا بابلا ىف حیقت ردبا

 . قاب ههدام « ۲ع » ۵ ورلارایخ

PE » ( 

 م 0
MS 

 ردودنآم یو ون نو

 ناس E ۳۲۰ شدملوا تور رابخ هددوف

 . ردراو ی اخ هدد وه ی یدیشهلوا

 ا نوئاص یلاموش هلا را هب د یهدوک وش ۳ هام

 كل رهبملس ی رادقم اس یدک و نیا سرف علا هدیوید

 روک ذم میاب طقف . قاب ههدام « ۲۳۹ » . رولوا حسیخ هساص

  ATارز رد رب هحل وا فاو هن ودع كرل هب دم 8

 ۹ روسد تل رابح اک وب 2 نم هناس ندح راخ یک هلدوش ا

 ۰ كرک نوسلوا نددوقن نالوا مئار هدتکلع كركر هاب روك ذم

 .تراشا هب ساک رب نالوا ع وضوم هرابهسورد هبننمنک اما.نوسوا

1 

 یر

 نر تک شم اسد یا تای نسخ لا

N a ا E LENE اب و -- یاب 

 لب

  Iسو ۳

۰ 
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۱۳ AR aA 

 0 2 اعاا هج حر
1 1 1 111۱۷ ۰۷ 11۱۱۱۱۱۱۱۷۱۸۷ ۷۷ ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۸ ۷ itis 

 هنساضعل ابو هشا سا هیر یتساضع) كعسم هب ورلادعا الاثم

 هستن هند ات یئایو ضف یم «ورلادم یرشمایو هسا وا یار

 یلام کیاندمروک هشمک رب مکهتن - ردنا طاقسا یتؤر واخ

 هر هسا نف یھ کس و2ا
 لوالا لصفلا ىف عیاسلا بالا ىف هبدنه رولوا شلوا یخار

 هدیولآ نوتاص یادش لک یللا كرهبمروک هسمک راما .عوسلانء

 فص رلهتشا هلاقا یس هدنفصن نفرط ضیقلا دعای ضیقلالق

 رو زا لا نم ددراو یوزر رابخ تام ال هدرخآ

 . هب رلا راسخ یف راتشدر و

 ید یبّور رابخ لاوحا ندا لاطبا یطرش رابخ س ع

 . روزملا لحایف هبدنه ردنا لاطنا

 اذ هدنآ هدیودنا ارتشا یضارا نیدمرو الثم

 را هسا e 2 ر رابحفح کما اما یرشم ی رابحتفح نائل مرا

 لقتنم ههسمک لوا یعفلرابحتفج ارز .زاملاق تۇر رایخقترآ

 . رولوا فاضمو
 تعارزهتبرب دوخایو هستاتعارز تاذلاب هسمکلوا مکه

 . رولوا طقاس یرابخ هسردتا

 ها ببعت نکیا هدندب لام ی وام

 هل الببع هلا بیع زا عافترا هدندب یرتشم لام روک ذمایو

 یدر همیاب هد ولوا كاله یسیضعب كعيبم نکیا هد.« یرتشمایو

 . رولوا طفاس ییژر راخ هملوآ رذعم
 9 ٩



Eماکا ررد  

 ی تاسا یہ هربع روت دم فرصت کسا فرصت هلهح و

 فرصت ۰ رول وا رظن هما قلعت یقح دل ربع هارد ناب فرصت

 درو راتمرد زالوا طو اس قبور زاح هسلا ه ورلالق رو دم

 ۲ هب ورلا راج رات

 هس راقبح ا اضع اب لک یبم ه و زلا لو یرشم ادم

 یسودنک ابو هسا ملست طقف بودبا عس ادسافاپو هبه دوخایو

 ارز ۰ زال وا طو اس یود راخ هتسااص هرخا قرهلوا ست

 بوشوا دم یثر هدایز ندنساضر اوم ۱ هجا رص تاف مصت و

 طاقسا شور راخ هدقدلوا هورلالق هسا اضر هعسم ةحارص

 3 هدن را وح هر اخ ییب دلا نوناص رهمروک كنهسکرت مک هتن ,زملتا

 ۱ ندک دسا دحا هعفسشااب هل دس هر اخ رو ا یراقع ر نالہ اص

 ۰ لواودر ها تیّور رابخ یهلاخهدکدروک ینهناخ روک ذم هرکص

 ۱ ۱ روت ا ریک ذمامآ . وواسهدنا اقا هیدن یراتع
 3 همراج و ررد ۰. رولوا طقاس یراخ هبشا ذخا هعفشلاب یراقع

 : . میاسلا لصفلاف
 ۱۴ بس شود راخ هسیا هژرلادع روك ذم فرصت اما

 ۱ ا یرنسشم الرا یخ هل تیزر راجخ الث, رولو
 ) طقاسیرابخ هسملب|میلست بودیاهبها هسنیا ضرصع هعیب ییم
 .رونل وا حاضبا ید هدرا | مکه .رول وا

 ۱ اف ور راج ۵ ؤرلادعب راش نالوا دفم یاضر س ۳

 ۱ . ردبا طاقسا

۷ 



a ماکعالا ر e, 
 آب ۱۷۱,۱۱ ۱۷/۷/۷ ۷ ۷ ۱۱۱۷ ۱ ٩0 111

 یو نسیم ا 1 رب یسودنک ندمروک زون :هایو

 عج هلا دساق مسایو ۱

 ۰ هب و رلا رايح ف EY رولوا طو اس یور رابح هسا ملستو

 نالوا ینا ع اب روک ذم ع مه کا هلی س سنع را ۱ =

eو هسلدا نهرا هلا در هلوا  ES 

 و هه دوخایو راحااب نهر د وحاب

 لطب هال . نما تدوع تور رابخ قترا هلس هسلوا هضقنم

 رخ دوعب الف

 نوا او 97 ۵ دعل وا ییدمز E ب هل :هح وب هب

 كل هور ضیقلادم هد ودنا ارتشا هللا هدحاو هقفص ینوق سار

 ؛هسشا ملستو هبهاي كالتسای مس یویق ای هورای سلت یتسبر

 ییدتا ملست و هبهالنم هرکصو .رولواطقاسی ور رابخ هدنسولک

 لس ها هلا كستشم هم هلهحور یک عوحر ندهبه هور ۱

 حسقننو ةيورلا رابخ ىف رحم زمنا تدوع ور رابخ قنرا

 . قاب ههدام « ) تاراشای )

 ییخارا ینیدلآ نوئاص كرهبمرو ا هلتهجو هسو

 هد, ید هنسک واو هزاعا ههنسډ ر تعارز وا

 راتح در رولوا طفاس یراخ كنهسمکوا هدکدتا تعارز |

 تعارز وا اما . قاب ههدام « ۸۳۲ » ۰ هبورلا راح ی

 بابلاق هدنه زالوا طقاس ییژر راخ كنهسمک لوا هسا
 . عوسانم لوالا لصفلاق عاسلا

 ۱ لوش هدعسم یرتشم نالوا رخ هللا تور رابخ س
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 محا ررد ٤\۹
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 طاقسا یسحدرد هام کیا هدا ردا طاقسا ور رابخ

 E ا
 نالفكارەمروك » هه ۳ كنهنسک ر تلاسر هضف

 دوخابو « لوالوسرندر ط هضبق یلام لآ نوئاص ندصخش

 » عا رومام ین نسق لام غيدلا نواص ندنالو كرهمر وک «

 هعلاب» دوخایو « مدیا لاسرا یتسهضف ىلام روک ذم دوخایو

 هبدنه رولوا لصاح هللا كعد « نوتا عفد اکس یییم لوس

 عب اسلایف لاق نکل . عوببلانم تلاتلا لصفلایف عیاشلا بایلا
 ۳ وقس قحیف ضیقلاب لکولاو لوسسرلا ضق ه زازبلا عوسنم

 ۶ یا هک لاو لیول تورلا راح

 1 هدام ۳۳۵ %

 یرصن هلهح ور نال واندنم زا و فاك ه دعم بس راشم ۱ :

 ۱ | ۰ ردا طاقسا ین ور رابخ یسعا

 هنآهسخ لوصا لاوحا ناما بودا طاقسا یتور واخ
 نالوا رب هلا ار راځ چ ٩ ا ونش . روئلوا ناس هلا

 هرغروک ذم فرصت هکهشا فرصت هلهحو لوش هدعسم یرتشم

یعا هدلاح ره هديا تاسا مس
 ه ٌورلا لف ROE فرصا 

 . ردا طاقسا یتّور رابخ نوسلوا هورلا دعم رک نوساوا

  aرکصنذک درک ین کیدا | شا قرهلوا رم یرتشماب 2 ۱
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 ۱۳ ماکحالا ةلم حرش
1 1 ۱۱۱1111۱111۱ 11 111 11۷ 1 11 1 ۷ 1 11 1 ۸ ۸ ۸ ۷ ۷ ۷ 8 8 ۸ ۷ ۸ ۷ 1 ۷ 1 1 8 ۷ ۸ ۷ 1 ۷ 1 ۸ 1 ۷ ۸ ۷ ۸ ۸ ۷ ۷ ۸ ۷ ۸ ۸ 8 ۷ ۸ ۷ ۸ ۷ 1 ۷ ۸ ۸ ۷ ۷ 4 ۷ ۸ ۸ ٩ ۷ ۱۱ 

 ا 4 لا رظنلاو یارلا لعح ه ال لکولار ۳ ماقهرظن

 عیاسلا بارلا یە دنه راجا طرمش حبلا فهلا ةزاحالاو خسفلا

 .عوبلا نم تلاثلا لصفلاف

 E ام ر لوسراپ لکو همارش هک رد نالوا مولعم

 هساا نولاص واک تادا لس ص او لکوم فا لوا هر ص

 لکو هس و .رولوا اا تور راح نوجا لس اب لکوم

 ۰ عوبلا نم عیاسلا ی هزاز زالوا تان نوجا :

 { Eدام 4
 ینبدلا نوناص رهمروک كنىرتشم [درحم ینعب كلوسر]

 [ هکمردنوک ] بودبا ضبق یییم یا .[ تو 0 [ییمآ
 هضش ما تو دآ نالیردنوک | هعل اب ا ندنفرط یرنشم

 ثالسمینع كالیصا[ یبّور| یعیبم كلوسر هبارش اذک و كلوسر

 كنیرتشم ] ییؤر كاوسر وللثموب هيلع ءا .ردلکد یک ییژر
 ۲2 ۰[ ,زما طاقسا شور را

 لوسر هضق كرک لوسر هکیدلیشالک | ندهفنآ تالیصفت
 راخ كلسم ینور كن نوسلوادوسر هارشدرکو لوسلوا

 .رذراو یش ترد هدنابو ؛ مالک هصالخ . زملیا طاقسا تور

 یسحنجواو لور هارش یسجنکیاو لیکو هبارش یسجرب

  یسجنچوا هلیسبجترب ردلوسر هضبق یسجتدردو لیکو هضی



 یبّور رابخ روکذم ضف کرد یسعا ضق كرهروک یعببم
 ناس افنآ «صقا ضیق .ردصقا ضق یناث عون .ردبا طاقسا
 هک ردبنسعا ضق ار وتسم یسم كضيقلا لکو هرزوا ییدنلوا

 هرکص ندنآ یک یحهبمهدبا طاقسا ییّور رایخ روک ذم ضق
 تور ات هل لوا یضار اورو یم موفر لکو

 ۱ ات ن راو قاب
 هتسارتشاكمسماربز .یدلسد لک و هنسارتشا كمبم هدهلحم

 ۳ 3 رب یک ژر كرم یبور كئالوا لوسر
 ۱ ۱ ۱ ور راج كرف ییور كارلا لوسر
 . یلیزلا نع راتح

 «عیابهکردوش قرف یهدننبب ارشلاب لوسر هلا ءارشلاب لیکو
 هتموصخ هللا عیاب ارشلاب لیکو هدکدتا عاما ندعیبم میلست
 2 وا زالوا رد تقم کو ارشلاب لوسر اما بولوا ردتقم

 . قاب هرلهدام ۱4۵4 و ۰
 3 ها ۱۳ سد لک هیت امت دل

 . ییژر كلکوم ییور كتژراب لکو هلنمالوا حیح ًادوصقم
 طقاس ینیّود راخ كنیرتشم هلا ردقون درج یی .ردلکد یک

 ریصتالو حصبالا دوصقم ةبؤرلاب ليكو تلا ةيدنهلا ىف لاق «زالوا

 ۱  هتورالحر لکوفهر | انشا یرتشاول یتح هلکوم و رک هتور

 E یلارظنلا الحر لکوولو زج هدخف هتضرنا لاقو

 موقبف ا حص هحیسش ضر مناودقعلا مزل یضرناهر



 بو كلکو قترآ و . هتژرلا رابخ رات در نوسلوا یما
 قوقح KE هدام ۱4۱ ارز .زالاق ی ور رابخ كلکوم

 ةساقم هدنک و لکون هضف یلکو لکومو .ردداع هلاکو دعا

 الصا كشور ككو لک وتلا لق ابا . یاب
 .دوعلاوبا زالوا طقاس یتوررابخ هلکن | هلغمالوا یرتاوکح

 م یلام رب هلوش » هیت بم ید 4 نو .تلاکو هارش

 ینحهلوا لصاع لسعد «لوالک و ندقرط هفلل نوام

 ۱ نالف لرهممروکد E تتهسمک و ید تلاکو هصف ۳1

 سعد لوا نیکو هضق ندفرط لام ی نوا ۲
 یل دل وا یک ور كلبصا یؤر كنارمشلاب لیکو .رولوا لصاح

 بولوا ی ۲ یور كا.صا ید ی ور كضقلاب لکو وللتم

 لکو اما. ردلغا ضق دازهروک سس فلا ل ۷

 ضق قرلوا روتسم هلا یش ر الثم كرهبمروک ییببم ضقلاب

 هدنکبدروک شقلادم ندننحهلوا طقاس یورو رابخ هدکدتا
 راش كو مس هنشا طاقسا قور راه هبلوا

 ضیقلاب لکو ارز ۰ قاب هدام «۵ع» ورد زالوا طقاس یور
 یبنم لا صقا ضق لکو هدد دنا ضف ار

 ادصف یر راځ ندنفداوا ینحا بولوا ل رو

 . نمهدیا طاقسا

 كضحقلاب لکو هدعسنانلوت هد ویکی را هصالاخ

 ضبقلاب لکو مانضق .ردما ضیق لواعون .ردعون کیا یضیق



 ماکطا ررو 7 ۱ ۹1۰

 ی دل وا شمروک هل دصق ارش مدقم E یاب یک تنم اثم

 ی هح رک هدنکيدووک بودا ۳۰ ندمروک نوکو سا

 و 2 قد هةم ةا sS هل د صف ارش مدقم 1۳

 یلاح یمدقم نوک یرکی میابو ود شلوا لئاز یتوق كرتسا

 وتب اب هلع زوس هدب راکد سا فالتخا ود روس روط هرز وا

 رکلما رفت سا هدندم زا اهدا یا رب نالوا یهاط ارز

 .رونلوا لوق هساردا هناعا هام که یه .قاب ۵هدام ۳

 اط هسا نمرو مدقم یآ ۳ یزنسا رود دم یرتشم اما

 ا زر اكوا نشت هدنفرظ تدمو نالوا

 قا ه هدام 6۷۸ «

 هر هلو. یدارش هاما نالوا نا هدهدام و

 ۱ ات ورا شمروک كلکوم ه جک
 ارتسشا یلام ییدروک هللدصق ارش امدقم كنلکوم كرهیملس

 .قاب ههدام « ۱۵۰۱ » .ردراو تور راخ نوجا لیکو هنشا

 ۱۳ تو هتیارشا كتر نام ارشلاب لک و كراو رادق وش
 تی توس و

 . قاب هح رش هدام NV) هر , ردق وب ی ور رابخ هدلاح وب

 هک د ۳۳۳ ۲
 نالوا لک و هنضق ۱ اعم | دوخاب هی تا شا كعلم |

 “ ا یر ] یس لولا دم كلاسك

۰ 

 | كركو نوسلوا ربص) ما اکوم راس رد E ردنک ییا



E yS 
 هدروص وب ارز .یدلشد رولوا ر هن هدریدق وډ

 ضف رات درو راتخ رد رولوا شاغر یناضر هم كرم
 بوروک هوا ییسم هلدصق ارش میاب هدلاحو .هشورا رایخ

  ۳9فالتحا ود مدمروک اللصا یربشم و ود لدتا اشا

 رهنالا عو قتلام ردکسرتشم نیلا عم زوس هدنرلکدتبا »٩«

 ل .قاب ههدام

 رفت ر هدلام لوا] هرکص ندکدروک الوا هاهحولوا [ طقف]

 دام نعرو شو: ناصف یافط ضا ی ۲ سرا ۲
 هلسس رغت لام لوا ارز | .رولوا ربع تقولوا هسا | شالوا

 شا ارتشا یک دمدرک یرعم ندشداوادردعب
 ینافص ضم ینعع شما رغ < عیب ی رتشم هدلاح و .رولوا

 ودا روروط هرزوآ یلاح تکیدروک یدٌعا رفت مییابو شازوب

 زملیا رغت الاغ رک | تدم وا .رونلوا رظن هدنراکدتسا فالتخا

 هرودکس رتشم هس و ثلمداب نیما حم زوس هسارولوا زا هدهنم

 ردکسرتشم زوس هسیارولوا قوج هدهبنم رايا ربغت الاغ رکاو
 .عوسلا نم لوالا لصفلا ی عیاسلا بالا یف هبدنه

 . ردقوج یبهدایز ندنآ و زآ ینودام و رهش ہدنانآویح

 لوط كاش ر هداسد نالو رغت رادو نالوا یهاط ارز

 تافصلا ضع ناصقس رغتلا دارلاو .ردسماناف ربغت الب تدم

 نوکیدق هضورع نال بع شوره ال ةوقلاوا نجلا صقنک
 . هتورلا راخیف راتشدر بسلا رابخ تش هورهش نم لقا يف



 ۲ ه2- رولوا طقاس ید هه و مدام سس یراخ كنامعا

 .رونلوا حاضیا ه دنخ مش هر وکم هدام

 هک دا ۳۳۲
 ا ۱ فو قاب همم لب لدضق ارش هک

 [لاملوا ءهرکص تدمر یلام ینیدلوا شمروک] قربقاب [هلزوک
 كنهسمکوا[هبشا ارتشا كرهلس ینفیدلوا]لامییدروک الوا یە
 هدنطوقس كتؤر راخ هدریدقتو ینمب [ . ردقو یر رابخ]

 ۲ كمروک هلدصق ارش هدتور تفو ٩ .ردراو طرش کیا

 یغیدلوا لام یتیدقاب هللدصف ارش هل وا لام لوا هدارش تفو

 0ک الوا لام روک دم هد مک لوا هلع ءان ,ودكملت
 ارز .ردربخ هن هسلیا ارتشاهدعب هدلاح ینیدشاب لز وک یل ا

 ۱۱ ۱ 0 ادق لب هاش ییدقاب همت ارش
 ءارشلا دصقب اه دنع کر رم هارش دصق ولف یواطحلعلا

 یہا ةروك ملا هلعال زا زا

 شقاب .r تقو یتیدقا هلام رو 0 کەش

 ییدملس ینغیدلوا لام لوا“ نکیا ۱ اب کین تدمر هدهساا

 . ردرخ هنن هدردقت

 ۱ راوک "دم هدا هدیوروک ابور رب هلزوک یجیلآ هوا الثم

 . هوا اور روکذم هدلاح ینیدلوا روتسم هدننورد هور ابور
 . يک ارتشا كرهبملس ینغیدلوا اور کیدروک

۱ 



 نوا مولعم ها قمالف وو یع) [ قحهالف وو و و

 نالوا مولعم هلا قع ا | قح هلساطو هلیسمالف وق هدرابش |

 [ یرابش والثمو یی .رولوا طفاس یلربخ هایسعاط هد راش |

 و دوخاب و | هسلبا انشا هدعم هد| بوئاطو | بویالقوب | ال وا

 یضار بوئاط و بوالقو هدعب هدیودنا ارتشا یرلیش وللثم

 .زالوا تور رابخ ینعب |رولوا مزالو حب یس ارش] هسلوا

 فصو هنامعا هدرلبش ناتمنلس هلاقعاطو قمالقوفو قمالقو و

 هدهدام ۳۳۰۶ مک هتن .زالوا طقاس یرایخ هخدفلوا فرمت و
 . دیه وا تراش 9

 6ررتام لا فرار فصو اب یک ین ا
RNهلا یغاطو قمالةوقو قمالقو اب 1 یدنلوا ناس  

 وفصو ف راحشاو باود .رونوا لاس هدهدامون هکر ونلس

 لصفلا ىف عیاسلا بابلا ىف هدنه ردندرابش رونا
 . عوسلا نم ثلاثلا

 یراش وللم وب 0 ارز « ی دلسد هسا | ارتشا هدعل هدەلح .

 راخ هلایستاطو یسمالقوق اب و یسمالقو هدعب هد ودنا ارتشا

 دوخاب لوق كحهدنا تاالد هنساضر کلب .زالوا طقاس یوزر
 .قاب هنح رش هدام a هرولوا دتع یل رم ردق هب هنن ون لعق

 هرکص ندقدنلوا تصو هنسودنک یماضر هعس كياما

 ندافلوا فصو هنسودنک زونه عیبم یمعا اما .ردمزال قلوا
 یف هدنه زالوا طقاس یب"ور رابخ هلس هيد مدلوا ضار

 . قاب ههدام ۳۰۶ رو زلا لحا



 زاملاق یرابخ 4سلا نوئاص م رکص ندتسم و تط زعتو فصو

 .رالا عج ردراشعد

 هنمالقو توماس ةا رغت و تفصو کلا عییم اما

 یسمالفو كبامعا رار هلا فیرعتو فصو هسیا جات ید

 ردمرال ید

 لوا هدقدلوا كحهدنا ارتشا شام بوط رب یمعا الثم

 كناعا رار هلا فیرعتو فصو هامعا ییضرعو لوط فكاف

 .ردمزال ید یسمالقو هللا سام

 ا هدقدلوا قحهلا نوناص یادش یعا مک هتن

 ناس یتفص كن اد هنس ودم 9 رارب هاتسم القو هل یعل یس ا

 ثلاثلا لصفلا ىف عیاسلا بابلا ىف هدنه ردربع ىمعا هث دل وا

۱ e 
 قمالقوقو قمالقو اب و فیرعآو فصو هودنک عییم

 ندقدلوا طقاس یتیور رابخ كنامعا روکذم هحور هلباقغاطو

EEهلهح و ینیدنلوا رکد ید هدنح رشهقنا هدابهبلحآ  

 مان دقع ارز . قاب ههدام «ه۱» .زنا تدوع یلرخم قترا

 خسف ءعس هخداوا یرلاضر كنیفرط هرکص ندنابولوا مزالو

 . رهنالا عم مهلا

 4 دام ۳۳۱ ا
 بوتوط هللا هدرایش نالوا مولعم هللا قمالقو كنامعا ]

EEO و 



 هدام ۳۳۰ *

 ءا رشلا لق ] مر نانلس هلا فب رعت و فص و یک ۳

 صف رعلو فصو | N ۳ هدهحرد ینندلوا نک [ هیاعا

 ر | هلا ت ور راح E | 4تسلیا انشا | ۵ دعا [ هد. ونلوا

 هنماقم تور كربصإ فرعت و فصو هامعا ارز | .زامهلوا

 هرابخ طعس یتح هالا: یععالا ةفرعم ىلا لیسال هال . رد
 ی الا عم كلذ دعب

 .نوساوعوفو هد ینا دنل وب ك عم درک صو كعسم هبامعا

 ءلرهلدبا فاقنا هدنناب روکذم راقع ینامعا هدیولوا راقع میم
 . نوسلوبعوقو هدرخا لح كرك « یک فیرعتو فصو

 وا ءرکص ندکدلدا فی رعئو فصو راقعر هاا الثم

 ماما + زالاق یتیّور رابخ قترآ هسنا ارتشا یراقع لوا یا

 هامعا نالوا یرشم میم کردے علوا تاور ندفسو یا

 هسلواربص هکردنلغلوا فاقا هدناکمر رار ی شات

 ضد و .زالاق توو رابخ هسلا نوتاص هرکص ندا

 م و5 سم لکو هدردبا ليف یر هنضق كعسم یمعا هسا املع

 و رولوا طقاس یرابخ كنامعا هدکدتا ضق كرهروک یعسم
NYحسی رار هللا فرعآو فصو هاعا سیا املع ضه  



 هدقدشاوا در هللا بیع نایهلو هدندب عیاب ارز « یدلوا زئاج
 . هگورلا رابخ ىف یواطحط و راتخ رد رولوا ررضتم عیاب
 . قاب ید هنح رش هدام (۳۳۵»

 فرعو فصو نالبدنآ هنامعا هلهح و PE سرش

 از هی ق نیکلا ۰ ردمزال قلوا قیاتطم هفضو  كعسم

 . ريصبلا قح ی هبثورلا
 ۱ یرع تفص و نالبدا ناس هر اعا یو كعسم هلع ءان

 . ةيعورلا رابخ ىف راتم در زالوا طقاس یرابخ كنامعا هسقح

 زمحبم ۰ رویلسد ردحیخ یمارش و عی كنامعا هدەلج
 ندنحس نحب ندننج كارشو هلغلوا تور راخ

 . ردشٌلوا رکد عبتلاب هدهسیا
 ید اعا هکردوش یبس كنتح كنسارشو عس كنامعا

 ی ردح اتم بارش و عسو ناک

 هدیول | ات نکیآ یص) لام رز ییدمروک هسمک رب

 قمالقوو قمالقوقو فرع و فصو هسلوا روک ندمروک

 رولوا طفاس لصن یتود راخ كنامعا لصاما و هللا قمتاطو

 ملال زحعلا دوحول . رولوا طفاس یرابخ هلهحولوا هسبا

 . قاب هدام «۵۳» .رپنالا عم
 طقاس یرایخ هلهحو و هدیولا نوتاص نکیآ امعا مکهتن

 لا نال ز تم تدوع ير اجا یزوک هرکصنادقدلوا
 نم ثلاثا لصفلا ىف عیاسلا بالا یف هدنهو رمالا عج مدق

 . عوبیلا

Xe 4 

 و تا
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 5۰ ماکعالا ةلحم حرش " ۱
 ۳۲ ه» ,رولوا دن هدن رم عج یرابخ كنامعا هقدلوا ءلالم

 ۱ . قاب هنحرش هدام

 ارتشا ] یرتسا اب | هناخ ر ییدملم ییفص و] یععا [الثم]

 قفاومو قداطم هعنم هدمالا سه |[ یفصو بولوا ربع هسلبا

 لوق] یعیم هلیساعسم نم عیمج [هسراید هدکدنرکوا ] هدنروص

 .راتشدرو راتخرد [ردا در] هعیاب یعیم هللاخسف یعم [ هسرلپد

 هست | هدام .ردیکربصا هدهراس تاصوصخ و هدص وصخ و یمعاو

 ار لار کم شتو تفص و را
 املع ضم و ییسملیا سس كنامعا یبراراود هناخ املع ضعا

 فصو هوا كرەلىدىا فاها هدر ر كج ەر وك یهناخ ا

 ییا نوا روکذم هدهاشا طقف .ودراشهلباناس قوا یسملوا
 هندامش یراضم ندرانو هکردلکک یکربصب امعا هدولتسم

 بول وا مزال تید نوا یزوکو یا !ص ۲
 یفنصو یا اما . ردزابش ی جا باتا لو

 هسنلییع ضیقلا دع هدیولآ نولاص یلام رب ییدملس

 هسشا مس هرخا یتسیضمب ای و هسلوا كاله یسیضم اب و
 هراحتفج هدیولوا ضرا لاموا ااو هسلیا ماست و هبه اب
 قترا هلوا هؤرلا لق هکولو هسردتا تعارز هدنا بودنا ا
 ' یکش عا یسودنک *یش نالسای هما ارز .زالاق ی*ور رابخ
 ردیقاب رابخ هدنرکیدو مزال می هدنانابیع الثم هدربدقتوب .رولوا
 دا در قرهل وا بعم 9 ۰ رولک مزال ص قاره ها د



 ی 0 تن کش هان تر همایون
 یدلوا مزال هدنسلک هرورضلا ع هلغمال وا نکم یدر كبال وا

 . عوییلا نم عباسلا ىف هزازب
 ۰ خاش « جواه بیغم ضرالا تحت عديم کرد یل لوا مولعم

 ضرالا تح و تبا راش ىك بورط و قاسمراص « ناغوص

 ا هدک دلدا مت ارگ ندهداوا مولعم یدوحو

 یخار بوروک بوراوق ینسه وغ ر ندنآا ءارشلادعع یرتشم

 ۱۱۱۱ ااا یاقوت نکا يروا رظن-هدفداوا
 یرابخ هروک هییاعت هللا امهحر نماما هسیا ندرلیش نالمتاص

 جاستحا ارز ۰ ردهسرزوا كلوب ید یوتف هک رولوا لطاب

 . ردشهلوب یراح هسرزوا كن وب لماعت و

  یسضع هسا ندرلش , نالبناص هلا ددع ور 9

 9 را ی لوف عا طافسا شور راخت كمروک

 4 دام ۳۲۹
 مس ] هياص و كركو ةلكو كركو ةلاصا كرك [كنامعا ]

 . ىفصوإ] ءارشلا نح اي و ءارشلا لبق [طقف بولوا يح ىسارشو

 .[رولوارخ] هلهحو هدام ۳۷۰ [هدکدتا ارتشا لامر ییدملس

 دوخاب لوق ردا تلالد هعسم یاضر هدارتشا هلهحو و و

  یسضعلایو هکدمنا بیعت هدندب عم دوخایو رودص ندامعا لمف



nهد متحد  

 ندبوط نیدمروک یس ] کد [رهدنوروک ]۶
 ءارمشلالبق [ هسا ارتشا ] ها هدحا و هقفص ینمب [ قرهلوا

 ندمروک یر چیهایو ] هم هدکدروک ینکیدمروک ]

 هدنکیدروک هرکص ندکد تا ارتشا ی وط هلا هدحاو ٌهقفص

 هسزابد:بولوا رض اهن هیلو  یمار
 .ردب ادرندر یتسههس راد د وردنا لوق ]هلیسامسم نع[ ند ر سده

 یکیدمنکب بول آ نکیدنکب] كردبا قیرفت ییب قفص [هسقوب
 . | ههدنآ در

 یرتشم یتسیرب ندنآ ییا نالبناص هللا هدحاو ةقفص الثم

 کا درتسدلک ای لوبق ینسیلک ای هل هسلوایضار الوق هلکمنکپ
 .زالوا بحوم ییاضر ید هتیرکید اضر هنر ارز .ردروح

 رادتقا کما در یشدلوا یار هدک دتا در رکو هلته> وب

 هزاز: ةقفصلا قیرفت مزاب الل .رولوا ندننارورض كن ید

 يس
 تواقتم هنمکر ارز :يرلبتد هنلوا یضار الوق ٩

 یس) هدیوروک ینسهمح هرکصن دکد دتا ارتشا ندیوط یش ییا
 یف هدنه ص هديا در ین رکید ا هسا ضرع هعس اب ضق

 . عوييلا نم لوالا لصفلا ىف عیاسلا بابلا
 هدمب هدیول . نوناص یا ییا ندمروک هک ر الت

 هسراقبج هغلناص اي و هسا ضف ینسیرب كرهروک ید ینسکیا

 در ینسب رب چیه قارا بولوا طقاس ی ور رابخ هدنسلح
0۸ 



 یر .هورلارابخیف یورشا [ ۰ ردمزال كمروک هقشهقش ]

 .دمروک یتسهیرتشم تولوا E E د ارم ول

 | . رد رب هدکدروک هک

 یرتسار ول دم د ۱۳ هکر . هلعهحو

 ۱ ۱ قلا نوا راز ها وسار شد کیدمزوک

 مزال روک ذم مس ارز ۰ ردربخم هدنسهله هک ورک رشا

 كصن هسیاو بولوا شلدا مازلا وو قرض, هوا

 هؤرلا رایخ ی رمالا عم ردیقالخ
 و کا هدرزوا راحاخا یرتشم :ادک

 نوا یرتشموا هسروک ینتسضمب زکلاب كنهوبم ندحاغا نه

 اس حیبلاف لخدد امف لصفق راتح در نی تور رابخ

 هدنمکحدحا و "یش والثیناق قایا تفجرب هسمیکرب مک هتن

 یندروکن ىع ییتفح ر عین زکلا نادیش ۳ نالوا

 هدک دروک ینرکید هسلا هلا كت رکید کیدمروک یا قابا كن

 .ردربج

 تایددع والثم هواو رانو زو راقو نوواق هتک ی تالذک ۱

 زال كمروک یتسه هداریشا ندوط یعومح ر نده وافتم

 هب و رلارابخ یف یورشا

 4 هدام ۳۳۸

 [ یتسضعم ] زکلا 1 كرایش 1 القا [ توانم ئیتر ٹیم ۲



 ۱ ی رخ ین ی و ات دا ی

 ۸8۹۹ ماكحلا ةلحم حرش

 ینخیطمو | ینسهطوا یه ] و یسالوح یی یتسنخ و یناخاد
 یسهجاردط كهاخ یحو یراناف تلاو تسواو یفنک و

 ید ینآ هسرونلو دوصقم هحارطو موز کا هدیونلو

 واس تور راخ هعدمروت یرانآ | , رد.

 طرشیور كنسهل مو خبطم كنهناخ املعضمب اعقاو . زالوا

 یؤركرانو نالوا هشاو رهطا هدهسا رلشملوا لئاف هشدلوا

 .ردشهلوا رک ذ هدطح ینداوا طرش ید

 نمد انا برلوا یراوف كاف
 رب ارسلا لف كنهاخ قخهنلوا اشا و ۰

 روک ذم فالتخا . رردردراشعد ردفاک ثمروک یتسهطوا

 ناهرب ولیلد نع فالتخا هسقو بواوا نامزو رصع فالتخا

 : یدشعل وا ناس هدنح رش هدام ۳۵ ینیدلوا

 یس ەطوار كرل ]راقع [ نالوا قسا كى ىرلهظوا طقف |

 ءدلاحو کن وج [ . ردفاک ] هدنطوقس كتىؤر راخ | كمروک

 ردیا لصاح لع یخد هراهطوا رکید هدکدلروک یسهطوا رب

 .ارتشا كغابو یننطابو ین یهاظ هدقل ا نوتاص یناتسو اذک

 ه ورا رابخیف .راتح درردمزال كمروک. ینعون نه كم وزواهدبس

 هک هدام ۳۲۱۷
 هقفص ین [ ندوط ]  عومي ر ند [ رايش توافتم ]

 یددعر یھ كعوم وا ینعب | یره هدنسارتشا ] هلاهدحاو



NAAماکا نزد  

 عیب ارشلادعب یل [ هدب هد ونلوا ارنشا قرفلیقب هنس ]

 رابخ | یرتشم هسا روهط یعاشا ند ۲۱ هر وطاف و [ هوع |

 [ ۰ ردریحم ] هللا بیع

 ی رتشم هلبا عیاب هدنخدلوا بواوا قفاوم ههوع هدلاح وو

 هدیولوا بلاغ ندع سلح رک | علیم هدنراکدشا فالتخا
 ۲ وا هب وع را تو ند دلا“ كرل رتس وک ه یرتشم یسهب وغ

 ا اا یر ا ع علا ا

 حلاو ود « ردنود ندنآ بویلوا قفاوم ههنوغ كکيد
 كنرتشم زوس نالوا قبال رهتشا فالتخا ود « ردقفاوم »

 حریم تش لوا نارو ی ارز . ردقلوا

 حم ,e ! قاب ههدام « E ۰ ۷٩ ا ین دلوا

 روتسم هدرایش یک قدنصو لاوج طقفو رضاح هدعس سلح

 ههو عم هرکص ندقدلناص هارالادمم یسهنوغ كيش نالوا

 هسا دوحوم هوع هسالوا فالتحا هدنشدلوا بولوا قفاوم

 كاله هوعو . رواشالک | تفک كرەلىدا هنارا هر هربخ لها

 راح در ردکسیرتسشم هنیو كعياب نیمیلاعم زوس هسیا شلوا

 . عویلانم یالالصفلایف میاسلابابلاف هبدنهو ه ورلاراخق

VY »1 قاب هب هدام «  

f 5 

 4 هدام ۳۳۳ ×
 ر

 كنەناخو ناخ لوا [ هدنسارتشا كناراقع یکهناخو ناخ ]

1 TIS 
e 5 



۱ ۱ E ONE 
  8 ۱ماكحملا ةلم حرش هه ۸4۷

 ناک اذا اف یابلا فرعت نال را نال وا ا ا

 دقو ءاعولا داحا رابتعا ال ةلئاملا راتعا دحاو ءاعو ىف لكلا

 . هب ورلا راخ ى یواطحط هفالتخا دنع تدحو

 هک دروک یس و یلشم ارتشالادعم یرایش وللئموت 2 هټب

 یبدمروک هکرکم .زالوا رخ هګروک ئ رکید قترآ هسلوا یضار

 سنا فلتخم اما ۰ قاب ههمنآ ءدام. هقح نود ندنکیدروک

 زا طاقشا ی ور زاخ تمروک یس ر رک

 4 هدام ۳۲۵

 ندنسضعلو |[ ندهوع | نالیرت سوک .هیرتشم 1 عسیبم ۱

 هو یی هدنسهلح كعسم | یرتشم هسراقح نود ۱

 هلا تبع رابخ هدرادقم ییدهروک هللا رادقم ییدروک قرهلوا

 ردا لوق ] یعییم هلیسامسم نفعیج [ هسراید بولوا ری ]
 . ررعررد | . ردادر ] هعل اب یعسم هلا خسق یہ | هسرابدو

«FV »هدنسصعل و هده وگ نالبروک هوا هسق وت .قاب هب هدام  

 تّوررابخ هکنوح . نمهلتسد رولوا رخ هدنسقابتمو مزالعس

 دع مزال عس هدنالبروک هلهحووب بولوا عنام هننیماغ كن هقفص

 .ییابزرواک مزال ماملالق هقفص قی رفت هسنلوا در هدنالروکو

 . قاب ههدام ۲۲۸ )

 نالوا شملباب «یزودرو ] زوحو | غابو یادغب الثم ]
 هروطافو [ هنوغ كنالومعم یلاثما ] كرانو [ و هقوحو ر



 رز ۰ ردا تیافک ] هدنطوقس ك تور رابخ [ كمروک |

 ۱ ۱ 3و قم هلکمروک ىو بولوا كملت قفص "د ونعقم

 !قاب ههدام «46» .ردهلهحوو ید فراعت .رولوا لصاح

 نوناصیرایش وللئمو رم را ی و هلهح وو هبلع ءا

 ۱ ور راخ .هدک هر یسفا نوجا یزنعم:نالآ

 ۱9 نا نیتسضم کورو و ندنسهوع یسقاب هکرکم

 رایخ ىف رهمالا عمو یقتلم رولوا ريخ هلبا بیع رایخ هدلاح وا

 ۱ . هب ورلا
  یسهروطافو نالبناص هلیسارا هروطاف راجتلا نیب مکهتن

 یسهمزال تافص یک یراکحیچ هلح و یضعو لوط هلکلر وک

 رابخ كمروک یتسهروطاف كنهراسو یلکوو همصب نانلس

 راحتلا ةداع ی جذوماب عام امال فالذو . ردا طاقسا ی ور

 لب دحاو بوث ىلا نول لک نم نورظنم ةفلتخ اناولا تناک اذاف

 . هعطق ن ول 1 نوعطق دو

 تایدالغو تانوزومو تالکم نالواندساحرب هسمک ر اذک

 هدخ ورد باقر دو هدکدساارتشا يشر ندنالثم یک هراقتم

 هدنن ورد راباق ات و رنو شما ارتشا هدلاح یییدنلوب

 ءارمشلا لف یتسدضم نوسلوا شعا ارتشا هدلاح ینیدنلو

 .تارایلا ىف عیاسلا یف هزازب ردا یامو کمر

 هدناق ر هحلوا هدراباق فلتخ رانو املع ضم اعقاو

 راشم والاف هننیداوا یک كام ر وکی نال واهدناقرکید كمر وکی نالوا



 # 1 ۲ ۲ ا ا

a ss 
 هدک دشا ارنشا یلام ییدروک هه رط ساکعنا هدوص هلقلوا

 ر يک دا ر  Eلصفل ای میاسلا بالا یف هدنه ردربخ هن

 : عویبلا نم قلا

 یادش نکا هدقا شاب هحنحوم یح رش هدام ۷ مک تن

 ییالقاب ۰ 3 دلو تور واخ نوجا یو د نا

 لوا رشق یتتسفو مدابو زوجو هدنرشق یعا-سیسو یحرب ایو
 ردراو تبؤر راح نوعا یزفم نالا 3

 ۱ ..هژرلا راض ق راتم درو راتخرد

 یراتسا کلیه دولا نوناص یهسلا لر هم
 رابخ ها نود هحام ندنزو کا راتسا .رونللوا رظن هسووک

 لتمیق ندنزو راتسا رک او را تیافک هدنطوقس كتسور

 هدلاح وا . هلوا قا اف هنراتسا یزوب هکرکم ردا تاق ا

 نم تاراخلا یف عباسلا یف هیزازب ردمزال كمروک هد یتسکیا
 : عویسلا

 دعا درح ارز 1 روسشسد هاا ارتشا هدعب هدنلاتم هلع

 یر راخ سچا توکس هدوروک یم ضتقلاو

 .ةبّورلا رابخ یف راتحم در قاب هنحرش هدام ۲۲ ۰» .زالوا طقاس

 4 هدام ۳۲ 6

 تالکم [ نالناص كرەلىرتسوك ] هیرنشم ىس [ هلو ]
 ییسصعا و [ یتسهب وئ دل رامش | ول ه راقتم تاددع و تا وژ ومو



Néماكحلا زرد  

 كتضبرب ندنادوا توافتم یماسقاو داحا وللثم ه راقتم تایددعو
 .رولوا طقاس یر راح ها ارتشا هدوروک ینتسواو یزو

 .ردلکد طرش كمروک ییبم عیجهدنطوقس كتور رابخ هسقوب

 راتشا در یف لاق .راتخ رد قاب ههدام ۰۱۷۰۰ ردرذعتم ارز

 ۱۱ ا اصلا اط هرضلا هو ىلا رظنلا وك

 زعشلاو ةطنا نال یتاسلا لاح فرعت ضعلا ةبّور نال كلذ

 .یهمنا جذوعلاب فرعت

 هغلناص هلمسههوع یتمالع كنسمانوا توافتم یداحا

 1 لوح ندنتسوا یسورحاو ىلا كنه طقف .ردقمراقس

 تور راخ و . ردرخع هللا بغ راخ یرتشم تقولوا

 نده وافتم تایددع اما . قاب ههدام ۳۲ ۵» .راتح در لکد هلا

 طقاس یرابح یر یه ندنداحا هبشاارتشا یع ومر

 . قاب ههدام ۳۲۷» .زالوا

 ابو ران تسرب ايو زوراق قیاقر اب ه سلا قدنص رب الثم
 ۳۳ ۲ فاش تورو یعرادقم ی نموا اب الا هکر
 ضعبلا ةيّور نال . ردرخ هدکدروک یتسقابتم هسشا ازا

 . هو را راخ ىف یواطحط توافتل یقابلا فرمت ال

 ۲ کر هلغ ءاس :ودتیور نالوا لئاحالب دارم ندسور

 ا ماح اب یعاب کیدروک ندینراخ هد ولوا هدنحشآ هشدش

ES.هرز راداسم یمن ی ص وط نا اتم  > 

 اک وص e او هدهنسآ E یک ینحهلوا ری



 O A ی 3 بم ب او ی و یا ۲ 4 اقا ۹
E al ۳ 

 2 ۱م 0 تك 5

1 1 1۱1۱۱ 1 1۱1 1 11 ۱ 1 ۱ 1 11 1 1 ۶ 1 ۷ ۱ 1 ۷ 11 ۱ 1 1 11 ۷۱۱ ۷ ۷ ۷ 1 1 ۸ ۷ ۷ 1 1 1 ۷ 1 1 ۱ ۲ ۱۱۷۷۷۷۱۷۷۷۱ (۱ /(/(/(/(/ 

 ۸4۴ ماکت ةلحم حرش

 ینقد رابخ هدکدروک هلزوک نلحاص هسلا هرکصندقدالقوق

 ندف دناط یتسنشاح هدنخانارو یک هم ر .یک ینیدلوا

 هلسهسمروک هلزوک یناموطععمو تابورمشم دلا نواص کپ

 لصفلا ق عیاسلا بالا هر دس و لیحادبع ردقو ی ور رابح

 هد ول مر یونع یا ندساحر 0 هک و فالدک

 : راح روک نود 8 ندکدتا ف رص ورو ی

 و هکراو ردقوش .قاب هرلهدام ۳۲۳۵ و ۳۷۵۶ .ردقو ىتؤر
 تع راخ یرشم هشا راف نود ندنکناوا ورک ینکیا

 « ۳۲۵ » . هبزازبلا نع هؤرلا رابخیف یورقنا رولوا ریخت هللا
 . قاب ههدام

 هکلاب بول نواس یراحو تساو نشا ها

 هدکدروک یفرط هقرا هلس هتسلوا یغار هدهسروک یزو
 . عويلا نم ىناثلا لصفلا ىف عیاسلا بابلا ىف هیدنه ردرب

 یزو هدارتشا یاوبح كن هلهحو ینیدنلوا ناس هدالاب

 یی یناوق بولوا یناک كمروک هدینسکیا ینع ینسیرفصو
 فقاو هنملع تاناوخ هده یا لک مزال تیر

 رارد ردمزال قاب ید هنراقایا هدقمالکا یاباوبح راثلوا

 لحلا نم زالوا طقاس تیور رابخ ندملقاب هنراقایا هسیا

 ۱ .روب زا

 نان وزوموثالکم هسکر هاهو یدل وا تراش 9 8

4: 



NAYماکا ررد  

 a الا لصفلا ىف عباس ی بال ف هدنه ردرخ

Eکنوح . ردلکد دار یجالطصا یانعم  

 ردد ښا زا مومع یعم روک دم نانلوا ناس نوجا تّور

 ةبورلا رایخ یف ملادیع

 ز هداس نالوا هیزود رب یشط یا یرتشم الشم ]

 ی راکجیچ كشاف یلفویجو یلکحرج و یقشدط كشاثو

 نالا نوجا ] جات یی [ دودو بوروک ییراقوسجو
 نانلا نوا یاو ینسهع ] كنهود اي كکسا اب [ كنوق
 راخو سرف نالآ نوجا كمنو [ بوالقو ینسهقرا كنوق
 توووک هدنسکا ید یشن رع فاو یزو كناناومح یکرتساو

 از قاره نااساس لا خروطافو
 2 غ حا كو و تالوک امو توز
 ۳ اوو تالکمو :بوالقرف .یامومعش یک

 كرانغس نا هلو توافت هد یعاسقاو داحا وللثم زار

 تور راح هسایا ارتشا هدعب ] هد وزوک ینسضغا و یزو ۶

 را و رو

 نالوا ارتشا نوح تک ر لامت هلا هجحر دم ماما

 هدهساساوا لئاق هنکودنا یفاک كمر وک یزو زکلای كناوبح

 یتسیرفص .هدنه ییزوب مه یلامت هللا همر فیسو یا ماما

 .ةيورلا رابخ ىف راتعدر ردشلوا بهاذ هنکودا مزال كمروک

 هدفدلوا قح هل سم هدنفلنارق دیک EE ر اذکو



yT e E 
 ماب هسیا رونلوب ید شحاف نغ بونلوا ریرفت « میام
 ناس هدنحرش هدام ۲۰۰ ییدلوا ررغتو نع رابح نوجا

 .قا ید ههدام ۳۵۷» یدنلوا

 4 هدام ۳۲۳
eیدضقس لتصا كع «تورآ ی  

 یهدنحشو هسقو [.ردهانک ندقلوا فقاو هنلو لاح نو دل

 ینیدلوا هنسانم كمروک هنا زوک نالوا یسب وفا یانعم تبّور

 او . ردلکد :دارع كماروک ید یتهگ رد 1

 نور نال هبادهلاي لاق . رددعتم تار ول یه ا

 لع لدا ةر یتکف هرذعل طرف د 8
 یہا دوصقملا

 قمالقوقینآ هدلاح یکیدنلی هامش یکكسم عم هاتهجوب

 .ردتنّور قعاط هدر دق ییدناس هلا قعاطاب

 یش كا نالی نانلآ نوجا رک هلتهح و هن

 هئشر ارز .زما تیافک كامروک هلا زوک بولوا مزال كمتشيا

 .لالسنرتگ رولوا لصاح هلا لاها شکاازدا

 هدارتشا نح طقف بودا ارتشا سم كرهروک هسمک رب یتح

 هسروک یفرط ره كکسا نانلا نوعا لودو هسسالقوف

 طقفو هنسروک یوق نالا نوجما تاو هنسروا و 09

 یتسه۶ كکسا لواو هدنغیدالقوق كسم هد هسالقو ینسهقرا

 هللاتب ور راح هدنعب دالف وب PA كود لواو هدنک دو



 ماکلا ررد ۹۰

 ۱ ۱ سس بک ید مریم ندیم لا
 یمعطم نر نوجا عازت لصفو شعد مربح ندمغیدلآ یلام

 كنهحلط هدنروضح ها یخد هلا راشمو رلشعا نیم مکح

 دوعسلاوبا نیعجا مع یلاعت هللا یضر .ردشما مکح هنکلریخ
 ۳ ك ناا هدلباقم نم دا ندمیان

 راها شتاص هللا هضیاقم یلام یرلکدمروک نردقاعتم نفرط

NEندرانو هکنوج لالش رلردربخ ا  

 ۳۲۰» رد رتشم ی رع نالوا لصاح نوجا یدکی ره

 قاب هنح رش هدام

 ک عیب A یه یر واز قطر

 رخ نوا ینودنک . نودلوا یمعا درک + نوسلوا رص

 .ردفو تیّور
 ندا لاشتا ] ةنضواب [ ترا هک هیت هر الا

 مزالو | دقعنم | تّور | رابخ ال مس ا ا لام

 [.دولوا|
 E یک ینیدملوا تور ا هدعسم نوجا عیاب هتشا

 رابخ یالوط ندنع نوک دلم نوجا عاب هدر ده یا دلوا ند

 قاب هنحرش هدام ۳۲ ۰» .ردقو تور

 کمد هدنلباقم یادش هلک یللا تان :هدنمد E و

 E یادغ هلک یللا .Sl رکصن دکدتسا مس ا 0

 .نهدمردا در هلا تو و ررابح ها هح کو ووت یدیشمذکدرو



 رو دم راح هدکدتسا تاف و نیدعا داما ر خف یس ا

 E لاقتا 1 هنثراو كس رتشم لوا

 نالوا ترا ع ندهداراو تدشم د رج تور راسخا ارز

 هدیو . ردلکد نکم یلاقتا هئرا و هلتهح ل فصور

 هسیاتراو بولوا شاوا تباث هلاصن نوجما دقاع تبّور رایخ
 .ردلکد دقاع

 شمل ] نوناص نيدمروك [ یرتشم كلذ ىلع ءان ]
 طقاس قور رابح هلهحو ر ین [ نیدمر وک یلام ین دل وا

 [ راو | كسرئشم بولوا مزال حج |[ ها تافو | ندلوا

 هیدن [:وولوا كلام هلام لوا نرسقلوا رګ | د ٩

 عوبلا نم لوالا لصفلا ىف ماسلا بالا ف

 4 هدام ۷۲ و

 ىلام ینیدنا ص [ نوجما عاب نانص نیدمروک ینلام |
 روک ذم میاب هلتهج و | . ردقو تبؤر رابخ | هدکدروک

 مکه تن . ص ەرى د مردا خسف یس هلا ترور زابخ هدک دروک یلام

 لام روک ذم هدلاح ینیدناص هرزوا قلوا بسم یلامر عیاب

 ناع ارز .یک ینیدلوا تبا رابخ نوجا عیاب هسقیچ ملس

 ن هحللط یسضارا نالو هده رص كن ود اتاق ن

 یخد راضم و هنامع ترضح راف دا ج ههللادسع

 مکیدمروک نامع هلبرلتا هدافا ینغیدنادلا ههحلط ترضح



A aهمت هو  
RA 4 1ی 4  TT 
TH0 دا 9  

 ماكحملا رد ۳ 0

 ا ع ب لیا ن نالوا 4 ر ارز

 . قاب هنحرش هدام »۸۲» .زالوا

 ود كدلوا یضار بوروک ییبم ءارشلادم عیاب هدلاحوب

 راد ٩۱ هااخ هلع هات مدلوا یضار ندمروک یزعمو

 رهنالاعمشو یقتلم ردکسرتشم نیملاعمزوس هدن رلکدتسا فالتخا
 ۱ هبّورلا رابخ ی

 ۱ ك هکرولشالک | :ندهروک دم تاحاضیا

 یور رابخ هن زا ارتشا یلام ر ییانمروک هاطرش قمالوا

 اا یا مدام مر و بر واوا باب
 یرابخ هسلوا زبحم العف یس كردا فرصت هدسم هورلا لىق

 میاسلابابلاق هبدنهضهدبا در قترا هدکدروک بولوا طقاس

 .روللوا لصقل هدهدام ۷۳۵ 2 ن عوسلانم لوالا لصفل | ق

 ) هقحن ال «

 اک ےن عبا هدکدتا در هلا تیؤر رایخ یعیبم یرتشم
 فالتحا ود ردو یرنشم و یدا هقشا ردلکدوب لام می داص

 رات درو ورا رابخ ف راترد ردکسزتشم زوس هدنرکدشسا

 4 هدام ۲۳۱ ۲ 2 3

 نالوا ريج هلا تدور رایخ ین [ هراو تور رایخ ]



 ۸۷۷ ماکا ةلح حرش

 ۲ 1 1114 11 1 1 1 1 ۷ ۱۳۳۳۳۳۹۳۳ و ی مک یاب بم

 یرنشم یسهبلش ترا و هلا zı فراصم یعل یوم هدقدل وا

 : ه ورلا رابح ف راتع در رولک مزال هس رزوا

 یر. یع) 3 ردلکد تقوم ا تدمر ۰ تور رابح

 هدو تاڪوصخ ندا لاطبا شور رابخ هدکدروک یبس

 تلات تور رابخ نوحا و E قرهشوا دم هلا تفور

 ءا مشلادعب یک ره هلع ا ۰ راتګ رد صنلاقالطال ۰ رول وا

 ۱ نامز نکم یجسق درج بودا توکس ه ردص ند درود سم

 2 ال وا طقاس شود راح لسم اعا خس# هدلاح ییدتا 0

 یقتاثش ناعم تو ات ی واطحطلا لاف ۰ اب هب هدام ) ۷ «

 ىلا یتبیف یخرلا مادعنال امكح تش هال هیلالن رش رمعلا عيه
 یهسا یخ را ىلع لدام دح و نا

 را.> هرز وا ینح هلشالک | ند ربع 6 هدکدر 8 هد هل

a ۱۰ ۶ “  

 هلاتبّور رابح هلع ءا ۰ ردقلعم هعبسم تور یوم كس ور

 یه ی يعل 1 وا یضار هلا لوف هب و رلالش ی شم نال وا رب

 مدنا طاقا ی ور رابح م یخار وم ی ندمروک زونه

 . رد رم A هدکدروک هاس هسا د

 ارتشا ینازنم كن آ ندهنسک رکید نیدمروک هسمیکرب مکه

 ارا ید كنهنسکوا ندیواعد هماع هسمک لوا هرکص ندک دا

 هلا تور راح هدک مر وک یراو دم لرم هه هلس هتسش

 هبورلا رابخ یف هح قاب ههدام ۱و۳ رول هدا خسف یم

 ناتو



 بدنه رولر هدا در یعسم عم هن هدکد روک نامر وک هلس هسا د

 . عوسلا نم لوالا لصفلا ف اسلا بابلا ی

 حیدر هلا تور رابخ ارز .رولسد «ردنا خسف » هد هام

 . نوسلوا كرك ؛ نوسلوا ضوبقم كرك عییم .ردخسف ىس

 « رحم ردلکد فق وتم همان یاضر اب ا مکح سف وب

 درفنم هدعس خسف هلا تبّور رابخ یرنشم هلتهح و

 ا 0 الا ینیدلا نوتاص نیدمروک هسکر ندشدلوا

 .رولوا خسفنم حس هسید تاص یلامو هعیاب ضقلالقو ه ٌءرلا

 0 اهنا ههنسکرخآ عبا هدلاحوب .هسعد یپ عیاب ولو

 نوجا یلامو هنعل اب هسمک لوا اما ۰ رول وا ڭكەراب ر دلا

 وا ك بودا لوو عیاب هسا د تا هلاک وا نده رط 2 یعل

 تم هب هدام N .عويلا 1 هب رح زالوا خسفنم نیم هک دع د

 ۱ . قاب تاتو

 یرشم هدعس خسف هلا تور رابح رو دم هححور هتشاا

 قحال یملع كرا مراکز خسف | هدهساا رول وا دم

 دو کک خیس هث دلوا قحال یم ا ثلعب اب هباع ۳ زدم رز قلوا

 هلمنط NE یرشم هحل وا قحال یماع ما اب ارز .ردلکد

 ۱ او ا یو یرخا یرتشم نوجا لام یدنک ما

 ف ی واط حط قا هر هدام ۱۹ .رول وا ررصتم و رو رغم عیب

 ۰ هب ورلا راح

 اا كردا عم جف یزشم ههچوو

۳9 



berk 

eس  
 نا دم یرتشم رول وا "ةحارص اب لوقو اضر هعسم ۱

 الداب . یک كعد «مدرو تزاحا» اب « مدلوا یضار» هرص

 و هرکص ندور سم یرتشم : هل وش .رولوا

 قاس یؤر راخ هسا اطغا همیاب یسم ای و شف

 اب یتسمه كعسم هرکص ندک دروک ییسم یرتشم ۰ یلیشع هوا

 بالا ق هده رولوا طفاس یرابخ ها ۱ ۳
 . عوبلا نم لوالا لصفلا ىف عیاسلا

 :هدنکیدروکهدیولا نوتاض یهناخر ندمرۆك هسک ر مک هتن

 .رولواطقاس یرابخ هسید زکلوا دهاشهمغیدل | نوتاص ن
 ور راج هسا و بودا. تاالد, کلی ررق

 ع ويلا نم نماثلا لسف هزاز قاب ید ههدام ۳۳۵» .ردطقسم

 تباث تیؤر رایخ نوما یسیرب هدیولوا هسک کیا ۰ یرتشم
 .رارولسهدبا در قافتالاب هلس هسلواتباث نوجا یرکید هحنلوا

 هب و رلادمب هدن راقدلا نوتاص یلامر یرلکدمروک هسمک کیا :هکهلبوش
 یتسهلح هدقدلوا كحهدیا در یرچید هلس هسل وا یضار یر

 رولسهدنا در
 شمروک ارتشلا لبق یلامرب یسیرب ندهسمک یا مکه

 ام لوا هسمک يا لوا هدلاح یییداوا ا

 قافتا هدسکیا كحامکب نایمروک هرکص ندنراقدلا نوتاص

 وا هسمک نروک هلهحولوا امدقم و .رارولسهدنا در كردبا

 «مدتنا افلا یس و مدلوا یضار» ندا در زونه نیمروک |
۷ 



 .ملطادع ۱۱ ید ن اویا الک نال ,زدراو

 هدناب اقم نع ییدمروک و ند «یتلامر هتک اوا هلهجوو و

 و شع هنسهوا هدقدناص «هنسد رخآ
 هدنسهص> ند اما بولوا e عس هدنسهصح ناع هسا

 .رولاق قاب

eهسمکر  Eرتسا ر ییدمروک هلا شورع زویشن  

 ي رو یرسا در ندفداص هدلناقم
 شورغ زویشب و خسفنم عسب هدنرادقم یسهصح رتسا هدنآ
 بدنه نیدلا هصح ین هل رابخال هال .رولوا مزال حس هدن زادقم

 رخآ یف راتح درو عویسلا نم والا لصفلا ف ماسلا باللا 3

 ۱ . هّورلا رابح
 اما .ردیکراندو مارد ذل وا نعع تانوزومو تالکم

 ۲ بواوا هدنسهلزبم ناب ءا هلهحو ینیدنلوارکد هدالاب هحنلوا ناعم

 رخآ ی راتشدر و راتح رد رولوا ترا ید تور رابح

 . ی ٌورلا رابح

 ۲ را دالا ا ا یار یی یی
 | نعم -۱ :هکهللوش ردانتسم راهتتموش هدهسیا رولوا تباث تیر
 ۱۳۲۱ ۰ لا نیرو هک نالوا لک و هقلا نوتاصا *رثرب
 .ب ورا رابخ ىف راتم در ردقو تّور راخ نوجا هسمک لوا

A1 . هدیودیا ضق یی و نت لس کن  

  نعهدنا در هلبا تب و :ور راح نر هسل وا ثداح تبع نکا هدب دن

 ٩ . .عوسلا نم لوالا لصفل ىف میاسلا بابلا ىف هیدنه



 ۸۰۳ ۱ 2 ةلجم حرش

E 0یحهیمهدا خسف ه ورلالف ندنریعت  

 ر نالا نوناص لامر ندزهروک ارور
 .یدنلوا حاضیا افلا یحهلسهدیا خسف ید هژرلالق هسمیک
 ضبق لبق ءاوس دقعلا خسفسن ةبؤرلا لبق خسفول ملا دبع لاق

 . نا هل ها

 ا هدنروضح كمياب هرکس ندکدروک یبم [هسراید و]
 و [ردلا لوبق] هلیسامسم نم عیح قرهلوا یضار هعیمم هدنایغ
 طرش یروضح كمعباب هدنسملوا یضار هعسم كنسرتشم هلهحو و

 نیک شد وا زاح هدنروضح كمباب یضر هعسم ییعع . ردلکد

 لصفلا یف میاسلا بالا ین هیدنه ردزئاح یخد هدنبایغ كمياب
 . ویلا

 [.رولیند تبژر رایخ ] هکلربخم روکذم هجورب ی [6و]
  حورشم هحورب هدلام نانلوب نیعو نانلآ نوتاص كرهیلروکو

 ف.رع و فصو هیرعشم كرك عم .رولوا تبا تبؤر رابخ
 هدنفالخ كنا رکو نوسفح هرزوا فصوو ل

 . عويلا نء لوالا لصفلا ىف عباسلا بابلا ىف هیدنه نوسقیچ
 مهارد .ردقو تبور رابخ هدرلیش نالوا نیدو تباث هدتمذ اما
 یک هيف لسمو ریئادو

 مسیمنن یک ین دلوا تباث تور راخ نوجا یرتشم هتشيا

 را-خ هدروکذم نم ید نوجما میاب هحلوا یش یک لیکم
 یتؤر رابخ هدکنسکیا هدهضیاقم مس مک هّن رولوا تبا تبّور



 یا *یثلا هفاضا لسق نم هی الا راخلا ةفاضا ا لاق

 هؤرلا لیبق اما .امرغس یہنا هوس طرش اا نال هطرش

 بول وایالوط ندتؤر رابخ یوم كخسف قح نوجا یرتشم
 هنحسف كمزال رع دقعو هنغيدملوا مزال رو ذم دقع کاب

 ردنم هنغیدنلو یرادتقا كفرط نابلوا مزال هنرزوا یدنک

 ملحادبع

 داص یتسانعم هدک دروک هلب سهراع « ۳ ۱ ۷ «

 ؛ اا اضتقا یوم كوو راجا ةبژورلا لق دلاحو هکروسدنآ
 . ردنلم کوب یمسلسد E ر وک هدو رقف ا مکه تن

 دوکذم هحور ینمب [ هدکدروک ] لام لوا هسمک لوا
 9 ۱۱ یدبا] كارت یبم لا[ فرت هسرابد] هدقنلوا تفاو
 یسم نوسلوا ها رولوا ےک یه نال وا بز هلا تّور رابخ

 ۳ لکو هکولو .رولسهدنا خسف یی هک ا هکر

 هاصولاب اب هلاکولاب هلا ام ناصقن ندنرکد یلامر هدولوا یصو

 لوالا لصفلا ىف عیاسلا بابا ف هدنه نوسلوا ش 11 نولاص

 . رولسهلوا در هلتّور راځ ید هدلاحوب ینعب ۰ عوج لا ل

 لق هلع د یلام نولاص رهبمروک هسمکر . قحما

 ینب دلآ نوتاص هسلوا كحهدیا در هلا تور راح هدم هدهنا

 لش .نمهدیا الاو رولس هدا در هلا ردا هداعا و لق هعقوم

 قلناصش لرکو نوسرشک كالهدایز هنتمق كعسم كرك روکدم
 ف عباسلا بالا ی هب دنه و هب ورلا راخ قا ناتج در هر

 ر عویبلا نم والا لصفلا



 تمس «هراجا .رولوا تبات _هدسع نالوا كالع هلا دقعره

 رولوا تبان ید هدحاص ندلام یاوعد هسرزوا ناعم "یشو

 ید حلص ندصاصفو رهم اما ,راردهضواعم ید راو ارز

 .ردقو تبّور رابخ هدرارش ی

 1 هدام ۳۲ ۰ 2

 ها رد ؛نوسلوا لش درک لاف روک دمدا لار ۱
 . [هشا ارتشاندمروک ] هوا اهدای هدارش تقو نوسلوا یمق

 فارعلو فصو لام لوا هرزوا ینیدنلوا ناس هدهدا ۱

 هحنلوا یعولعم كنهسمک لواهلهحورب یک تراشاهنصاخ ناکمو

 سس یل | كدهبحشروک ] بویلوا مزال هدهسلا ناخ یمارش

 ددهحالوا فقاوهنللحم و لاح نردلس یدصقملصاهلهح و هدام

1( 
 نایلا راباهلو» هکرویلتند « .ردربخم لدهبحروک » هدهلحم

 یک زنک : ریون  ررد « قتلم باده هکوللاح .ردکعد «هار

 ردرخم هدکدروک هکرولند هار اذا نالا هلو هدهنهقف

nرد رب هدکدروک » هلا « رد رب ده همشروک » یدعا  » 

 كتب ۇررايخ هبۇرلالبقریبعت یکلوا بونلوبقرف هدننیب یراریبعت
 اضتقا یتوب كتۇر رایخهژرلا تقو رببعت یجنکیاو یت وبن
 رایخ هرزوا ینح هلوا حاضبا ان تر حرش هکردا

 .رولوا تا هد ور توو تبوشوا تاب هب و ربا لف تور



 ف نالوا لاثم لصا ههدامونو شتلوا 1 ادا رافتنا
 و

 تافو] ىرتشم [نايعتلا لبق] یترب ندرلعيبم رود دم | و |
 چوا روک ذم هدنروص هنعم تدم [هلهحولوا ید ینراو هسا

 رو ] هاطعا ندکر یسامس نگو [ هنست یرب] زکلای ندعبیم
 هکولو . هديا در ید ینحوا كشاق جوا هسقو . [رولوا

 ید یطرش راخ نوجا یمودنک رار هللا نعت راخ ثروم

 تئروم هان دام ده طرش راخ ارز : هلو شا طرش
 .دوعسلاوا رولاق نیصت رابخ یکلاپ بولوا لطاب هلینافو

 تولوا لاثم هشندلوا نوجا یرتشم نیبعت رابخ « لاثمو

 دافتسم ندنوب ید لاتم یهدریدقت ینیدلوا میاب نییعت رایخ
 و

 ×« سماخ لصف #

 لصف یش كسداس با ی

 یبهدام یتلا نوا بولوا هدنفح یماکحاو [ تیر رابخ]
 ۱ ۰ | رد | ی واح

 ِ اس 3
 ۰ ردا 0 سام موزا

 نالوا لمتح 4 حر بو وا صوص۶ چرن تور رابخ
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 هک هدام ۳۱۹ ٭

 رابخ روکذم هلسافو كنالوا رخ هللا [ نيست راسخ ]

 ثراو هدداوم قلعتم هنس راځ هد [ ردا لاقتنا هئراو ]

 طلخ هلساضر كنحاص ثروم ارز . رولوا معاق هنماقم روم

 هلسنافو ء یکینیدلواردتقم هنزسغو نان كنکلم نالوا شلنا
 تراو هاروکذم نشو نشت ندنکبذتا ات

 -نولوا ردتقف خو

 بوشواتبات هلسس ثرا نوجا ثراو نبعآ راح هصالح

 تبا ییالوط ندشیدلوا طلتخم هلکلم كرغ یلم یدنک کلن
 .یع ردشلوا

 قرهلوا [ندسنحر هرزوا قلوا ینداو طسوا و یلعا الثم]

 رابتخا ینسغنقیرتشمهدنفرظ نوک تردای جواكشافپوط جوا ]

 ردقوش [یر ناصلا ىلعال علا هرزوا قلا ] ینا [هسا ردا

 حس هشا لوق هرزوا لاونمو یخد یرتشمو هسلاص] هشوع

 شملناصیرب زکلاب نییعتلا ىلعال ندیوط چوا روکذمو [دقعنم
 بوط چ وا روک ذم | یرمشم هدرو ص هنعم تدم و .رولوا |

 [یتسامسم نب ] كنكيدتبا نییعت | هلبا نییعت یر ] رکلای ندشاق
 . | ردروبم کمر و] هع) اب

 ۳۱۸ یسهسنان هءرقف كهدام ۳۱۱ یسالوا هرقف الاثم و

 هک اب بولوا لاثم ههدام و قرهلوا یرلهشزح ماکحا كنهدام



 کیا الثم هدیولوا عیاب « نالوا ربخم هلبا نییعآ رایخ مک هتن

 ۱ ۱ فرحت ها الام فرصت هدر اركلا ندعس

 -لصفلاق ندا لابا ف هدنه ردنا ناعت هرزوا قلوا عب

 ۰ عوي ملا نم ی

 ندش چوا 1 یا نات نالوا یرورض ین ۰ ناب عو

 لیصق افا هک یک یسالسع فالو دعت الب شقلادم یسیرب

 . روزلالشایف هبدنه یدشعل وا

 ۱ هردو يلوا اح ياب تبن جرا لا
 هسرلیدو © یراتح بوط رو هسراید هسمک ر هدلاح وش
 رادو فرع قرف یراج:بوط روش
 ه رکصن دقدلا یراتح بوط یا E هد هرزوا 1

 عيا ا دز ی کو نابع هل-هح ولوا هدب وداود یتسر

 یدا یراتح نالوا شورغ قرف ین یراتح كکيدسا نیم

 ا ید یدا یر نالوا شورف یک یرتشمو

 یر اه اقا فام ۸و۰ ردکسوتعم روش راهنما

 هسنلوافالتخا هلهحوو هرکصن دکدح زکلاب هدومایو یراتح

 هتس راد دو ٠ رولآ یک ییدسا 8 كن رشم هسرابد علا

 هدایزینتمق كشاش كمع نکل . رولا ییراتح نالوا شملح

 یشماچ عیاب قت یو دلوا هدننروص قمایو هسباشم ا

 رو زملا لح انم املا



 یرنشم هسا یم نایملوا بعم یعل نالوا ماس E یندتا

 ضیقلالبق یک او زاوا خم هدنکرب یھب ۰ ردوو هلوف
 هسرابدو لوق هلسامس نع هسرابد بولوا رګ یرتشم هسیا

 مو بیعلاهمزلا ناو . قاب هنحرش هدام « ۲۹۳ » . ردنا كر

 میاب نییعت رایخ اما .كلذ دعب رخ الا همزاب نا هل سیل ه ضرب
 هدام ۲۹۳ هسلوا كاله رامسم هج ضقلا لق هدولوا نوا
 : زالاق یکجا ها

 ندنش يا دوخایو کا یسا رب زکلا ندش وا و

 رابخ. زالوا خسفنم عسهلیسلوا فات ضیقلالبف ىس رب زكلاب

 .نوسلوا نوجما یرتشم كركو نوسلوا نوجما میاب كرك نیت
 لطابعس قرهلوا نالوا فات عیب بولوا تبات اتش سس ارز

 هاغل والصاح كش هدقمام لوا لطاب قرهلوا ناشوا فلت و هدقمل وا

 ۰ . زالوا لئاز نه هللا كش ءان ههدام £

 . ردعونکیا نایعت هکرویلنید «رولوا روبج هني هت» هدهلج
 نالوا لوا عون . ردیرورض یا عونو یرابیتخا « لوا عون

 یسمو هدولوا رخ یرتبشم الثم "۰ رولوا هجارص اب مت
 یوا ۰ مدلوای خار هعنسوت اب « مدلبد ییسموت اب < مدت راشحا

 .Yol رول واز جا طاقسا یرابخ "هجا مط هسا د مدل وا رع

 هدنسر ر زکلای لرلرش ددعتم هد ول وا رحم یرتشم الثم . رولوا

 ییسمر زکلاب ابو هسنلوب عفر ندا تلالد هاصر ضیقلادم

 مس هدعیبم روک ذم بولوا لسطاب نییعت رایخ هسا بایعت
 “رولا 2
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 ی مک ا فكم یا ال نالوا هیخوقم یرمشم اما
 :.هرزوا قلوا خم هنس ها فرصت هلا كالم فرصت ندر

 . رو زا لح اینه دنه اهدر نا هل سلورتح یذلادرف . رولاق

 - تالص هدلاح یی دلوا علا « نالوا ربح هللا نم رابخو

 کیا عیاب نالوا ربخم هلهحووب : هکهلوش . ردنا نایرج هبا

 ه یرتشم یعب هل هرز وا قوا جم میگه ند ش چوااب

 هحل وا یط رش رابخهسح و . رونلوا ربح هدلار وص دع) ه اطعا

 هدنف رط هنعم تدم عدا هدنروصوو . عهد مرو یر چیه

 بولس هدا مازلا هیرتشم هسا رلبد یسکناه ندرلعسم

 نال كرلارابخ یرتشمال سالو . نمهدیا عانتما ندقملا یرتشم

 حییلان ال . نمهدیا مازلاندر یتسکیا عیابوتاب هساح نم عییلا

 . روزلا لحمانم اهدحا

 ت لستلاس راعسم کیا عاب « رج هلا نیم رابخ

 لوا یر ین اا کا . رووا رظن هدفدلوا كاله هدندب

 تاما « نالوا كاله الوا هسا شلوا كاله هرکص و

 2 رولوا نماض یرتشم ینتمیق كنالوا كاله الا بولوا

 یرتشم هسیا ارا واع ندرب ی ام هدیسکیا كميم ییا
 : رز رولوا نماض ینتمف فصن كنسريه

 یسرب اي یسهلح كراءیبم هدیولوا نوح عباب نرعت رایخو
 بولاققرهلوا رب ناک اک عاب هسالبیع ضیقلادمب اب ضیقلالق

 مازلا «یرتشم هدریدقت و . رولسهدبا مازلا «یرتشم ینکیدلبد



 E a بولس هدنادر ا

 قاب هنح رش هدام «۳۰۵» .ض هدا در ندر

 ندر یخد یسکیا ندیش یکیا روک ذم هجور طقف
 بعر هقشا هد ۳ هسال هدابز ف كنسي ر رک ندکدنلسع

 قد هد یو نانهذای# غ: یس ی
 هدنهردبا نامت هدزوا قلواعیم «لام نالوا ثداحاهد بعرب
 . روبزلا لحاف

 هدد یزنتشم نالوا رم هلا نیت رابخ هلتهحو هنو

 ال وا 4هتسناسع یقاعتل ا ىلع هدا | ندش يا الم ضیقأادعب

 ردبا در همیاب ینانلببع انا بودبانیءت هرزواقاواعیبم نانلبیع
 ینامضكنتمق ناصشهسا شمنلسع ریص2الودعتالب نانلببع ااو

 . رو زلالحلانم مزد

 كرلعسم ضقلالق هدولوا نوجا یرتشم نیست راح اما

 كرت یتسهلح هيا راید بولوا رب یرتشم هسنالبیع یسپر
 لحلانم ردا ذخا هلمسامسم نع ینمالعاص هسرایدو .ردا

 لاوتم هن مکح هلع یمهلح كراعتم ضیا لق .روزلآ

 .ردهرهزوآ حو رشم

 یضوبق» یرتشم نالوا ری هلبا نیم رابخ هلتهجوب نیو
 زاح ه ستا فرصت هلا كالم فرصت هدنر ندرلبش نانلو

 .رولک مزال یمسم نم بولوا ناعتم هرزوا عسبم لام لواو

 . زولاق تناما هدد ار



 یاس ی هلحهسلوا كاله نیما لش هدد یرتشم

 0 .ربنالعمو نم رولوا

 رویش یرخا و زوبنرد یرکیدو زوبجوا یر الثم

 ضیف كشرتشم هللا نییعت رایخو نع نییعآ قرەلوا هشورع

 زونرد یرتشم هسا وا فلت اعم و كالام چوا ییدسا

 .رولوا نماض یشوع

 ٠ رل عم ا یا كيوب IS E تالاصم

 ۱۱۱ ۲۱ ترلوا نهاظ هدنروص یشدلوا دنکلاتوافتم یک
 .ربدقلاحتف زالوا یهاظ یرثا هسا رولوا هبمکلا قفتم ین

 . هدنفیدلوا یسکناه ندیش ییا اب چوا نالوا فات لوا كلا

 ردا هن ماقا یسکناه ره راه شا فالتخا یرتشم هلبا عیاب
 كمياب هسا ردنا هنس ۀماقا هدسکیا طقف بونلوا لوق هسا

 اا ضهدنا هنس دماقا یسر چسه اما .رونلوا حیبحرت یسهش

 , سداسلالصفا ساسلا بایلایفهدنه ردکنیرتشم نیملاعم زوس

۳۳ NE 

 . قاب هب هدام «CA قم ہلا نم

 اما كس رتشم قرهل وا رب هلا نابع راح هلتهح و هس و

 . حییمنانالبیع هس الببع هدند یسر ندش ییا کیدا صفو

 رز ۰ رولوا مزال حس ا بودا ناعل هرزوا قلوا

 را تناما یرکیدو .یدلوا منت كلدبا در همیاب هلیسعالبیع

 کیا رو 1 اما ۰ زک مزال یر هل وا Ah ریصقت ال و دعا الاب

j یی 

 ا رترزوا لاح نامل رابح < هسللسع ندر هدنشکنا ندعم م

۳ 
۱ 
3 



 یرتشم قرهلوا , هلیشرط هقمئوای ارش موس هلسینذآ تک

 رب الامم ردشما و الا ۳

 الم هدند یرنتشم 9 یخ هلا نسع رابخ هلتهج و ۱

 ِ قلوا عم ءنالواكاله هسلوا كاله یسر ندیشجوا

 ز ۰ رولک مزال یساطعا تار کا 1 كردا نمآ |

 ی ا و .یدلوا عنتم یسهداعاو در همیاب كنالوا تالام

 VIA» رم زال نامضهسلوالاله سصق الو دعأ الب هلغمل وا تنام

 افاعتم ایوهسلوا كالهندر یسکیندیشچوار رک د نو زا تا
 هسلوا مولعم ینیداوا كاله یسکناه الوا طقف بولوا كاله
 یتسیر ارز .یلبز زولوا نماض فصال كن تن 8

 تیولواو حبجرت بس نوجما قملف تناما ییرکیدو میم
 . ردشلوا عیاش یخد هدنسکیا تناماو عرب ندنفیدنوا

 کما هرزوا قلوا رخ هلا نان راخ هسک و هد ولت و

 ندکدسک هور ی کند و ندقدلوافلت یسر هدولا | شا بوط

 هنامایر وا 7 م .شعا نابع یکیدسک هنوز ON هرکص

 هلدیشمانیعت یالوا عیاض عیابو زاک مزال نامض هلنلوا عياض

 تکی دسک هاش كنالوا عياض هلنهح كکیدسک ینر وا هرکص

 كشام نالوا عیاض یرتشم هدنرلکدتنا فالتخا ود رو یتمیق

 ینتمق فصن هلن فصن كشام دک هز یفصن كفا

 .عويلا نم سداسلا لصفلاقسداسلا بابلاق ه دنه رولوانماص

 يسلم كەم جوا نالوا ضو هلا نعت رايح ررح هجورپ
۶ 

1 

۱ 

۱ 

 ۱ أ

۱ 



 .هدنروص ینیدلوا یرنشم «نالوا ربخ هلا نیت رابخ

 4 نالواربح هلا نات رابح : کد وش .رابا نایرح هس 1 تالاص

 ینیدعلون ۳, راح رار. هلا ر راح نوجا یرتشم

 یرلرکید و مزال عب هدنسيرپ ندیش چواا کیا هدردقت

 هننعت هرزوا قلوا حیبم ىر ندنجما یرتشم هلغلوا تناما

 .هدیا در یتسهلح هسقو . رونلوا ربح رابطاةدم رود

 ید طرش راخ نوجما یزشم رار هللا نات راخ اما

 ۳ ۱ نواس یریشم هدنندم طرش راخ هداج یتیدنلو
 .ندراش رود دم هکولو .رولسهدبا در ید یتسهلح كراعسم

 الا م ن سما نامت هرزوا قلوا میس ستار
 ۳۲۲۱ ندراش روک دمارز اط رمشلا رابخیف رحو
 ع للا هدنرکید و . ردادر هنامالا یک ن كاوا تاما

 ٤ قا ههدام « e ینیع رابادر را طرش ندنش دنلوب

 هلهحورب یکیرتشلا تومو رو ءطرش رابخ تدم نک

 رکاب ا رگ. دم مس ا و راه

 ۳۰۵» .رحم رووا ربچ هعیم نابمآ بولوا مزال هدنسبر

 ۱ < قاب ههدام

 .ضفقو ن هرزوا قلوا نوجا یرنشم ناعت راخ

 | ڭى رشمو ميم یسیرب زکلای نییعتلا یلعال ندلامچولای ییانانلوا

 | کلم كباب یرلرکید .ردنومضم هلیسامسم نم بولوا یکلم
 ا اد هددقع رلتوباریز ءردتناما هدندب كنمرتشم تولوا

8 ۳. 



 هاب ۱ زا له رو یعوزل كتفوت هدطرش رابح .ییل ز

 لک هسیا هدنست راځ بولوا یی هنسهدناف یسلوا تاب مس"

 تندم ناعت هدنو هلتهح ینیدلوا مزال عس تفولا یقم
O ۱۳۰ م  

 هلا نیعت رابخ «تفوئو موزل هبلع ءاسو یفیدلوا یسهداق

 راس بولوا ر صحم هر وص یییدنل و طرش راح 0

 شہلا ناس یغلدملوا مزال تدم نیصل ه دنا رابح گری بس

 هرزوا ینیدسلوا رک ذ افنا یس.داف كئدم نیست الا

 تدم ندعل هرزوا ین دن وا ناس هدو ندي دل وا دوحوم ۱

 ۰ ردمز ال

NAهک هدام  
 [هدرو رم عم تدم هسک: نوا رع هلا ناعل رابخ ]

 رکاو [ ییدلا ] نوتاص هسا یزشم کا

 هنیمت]و صیصخت هرزوا نلوا نیم [ ون ] ی ۲
 یربشم ¢ نال وا رم هلا ناعل رابح و ]° رولوا رو

 كاله هسا وا لاله ندم ا ضد یس) ر ندنش یا م هد ولوا

 بودا نیعل هرز وا قلوا میم ؛نال وا دوح ومو تناما نالوا

 قره وا رم هدل وق نالوا دوح وم یرنشم هد ر وصول نکل

 هد سکی اما .ردنا رب هسرابد و ردا لود لس (مسم نغهسرابد

 سداسلا بالا ف هدنه رولوا لطاب حس هسلوا كاله ضیقلالق

 : ۱ . عویلانم سداسلا لصفلاف

1 



AVماكحلا ررد  

 عوقو هللا نیبعت رابخ ارز .زالوا حییح نییعآ رابخ هدیش شا

 نالوا ساق ینیم ههدام ۰ هلفل وا لوهحم عیییم هدعس نالو

 شلدبا زوجت ءان هدام ۳۷ روکذم عس نکیا زاوح مدع

 تحاح هنسهداز ندنغح هلو هنروا و و وا هدش چوا و

 ق راتدر زالوا زئاح ن رابخ هدنسهدایز هغ ډا بولوا

 2 قاب e م هب هدام ۰۲۲ طظ لا راح

 کدام ۳۱۷ {
 [ تدم نییعآ | A ها نیس رابخ ینعإ | هدندعت رابخ |

 ا الا ق هدنه [.زدمزال] نیست كراخ تدم شسپ
 هدنروص ینیدملوا نببعت تدم اریز .عوبلا نم سداسلا لصفلا

 -هلوا قحال ررض هعیاب كردنا هلطام هدعدم نابعت یرتشم الثم

 مزال كلدا تدم نعت نوحمآ ییفد كروك ذم ررض ندنغح

Naاما . رونلوا ربح هعسم ناعت یرتتشم هدلآ روص دعا  

 کا ۳ "9 رک راک تا دا زامهل وا رم هدلا ون لو

 ۰ قاب هنح رش هدام 6۳۰ ۰ )۰ نوسلوا هدایز 4 نوا نوک وا ۳ ِ

 کلک صدصت و نامعا دن کت اد و نشت ادم

 ۱ 9 مال هش وسع ثتس یر رم ا چوااب ياوش هرز وا

 . نایع هع .ردمزال رابح ت نابع ود مدناص ید

 3 هلا نوبعا راج نالو عوفو ق ار. لوا راسح تا

 ر



  E osالا ج ۲

  1ا و رد وش و ا هسا د مدا

 " ۳هشوع كس یر ندلام جواوش ات كاقل و اربخم

 نییعآ راحو حسیح عيب هسید مدل | ید یرتشمو مداص اکس

 .رولوا نقل نوا ی سم
 كلقواربخم هدکمر و یکیدلبد هدنوکچ وا هعیاب یرتشم اذک -

 كس یر ندکرتسا یا وش هلطرش کرو یکیراد و
 حسب مس هسلوا یضار ید باب بود مدل | نوئاص هش وی

 .رولوا نوجا عيا نییمآ رایخو
 هرزوا ینحهلبشالکا ید ندنسملسد « یمیق» هدهلم

 ارز . زالوا یراح نیست راخت هدنایلثم نالوا نددحاو سنج
 . قاب و ا ههدام (۲۲» .ردقوب تحاح -

 ردقوش ینسهلکر ندنکیدلید ك.ادهب هلک وا یرتشم اثم

 هرزوا كمربو ینکیدلید هلهجولوا عیاب دوخای و قلآ هشورغ
 0 زالوا را

 ینحهلوا دافتسم ید ندنرست « قلآ ینکیدلید» هدهلحم
 هشوع ردق وش ی رب ندلام چ وا ای ییاوش ه یرتشم حباب هرز وا

 هدقلا یکی دارد مد بینا هسا لوف ی دیرتشم هدهسلد مدناص

 نیست رابخ راهسعد هلبطرش كفلقلا یکیدیبد ايو كفلقلوا ريخ
 .رولوادساف مس يترهلوا ندنلیف هدام ۲۱۳ بویلوا شتاص هل

 ندنسهاهلوارکذ یسهدایز هدب وند « چوا اب ییا » هدهلج اذک

 اب ترد ی هدهداز ندش چوا هرزوا ینح هلوا دافتسم ید

 ۵ ٦



Oماما ررد ۳  

 ۲۱۳ ءنال 1 سايق ندنفیدلوا لوه عیم یی هلتهحو

 ۳ هح و .ردتمنلف اا ەدەنىل| مت داسف هحینمکح هوا

 نوجا جابتحا نالوا هنبغ عفد « راسیخ هکردوش ناسحتسا ,

 ید هدعس عونو و جایتحا بولوا شمناف عورمشم

 3 ۳ فتا دعا هاو اط ناسنادارز .ردفقختم

 ارزشا نوحبس ۳ مسیم یک یش و یسهحوز الثم نا و

 راځ «لیلدو .رولوا جات هسرابتخا یعسم كنهسمک نانلوا

 نالوا هتنوم نوما عاب .ردلیلد هنتون نوجا یرنشم كبيمت

 ضق لکو بولوا ثراو هلام رب يق اضم ناسنا هحنلک هلباد
 هفلاص هلطرش وش هلع ءان . نهلس یلاموا یسودنک كرا

 . قاب ههدام ۰۳۲۶ .راتشرد 2 سم تحاح

 وا اب کیا ی .رویلبد ها یرلاب هقشب هقشب» هد
 یوا اب یسکیا کلب بویغلوا نایب امر نوجما یسهلج كبش

 .ردکعد قره وا نام ام ور آ ور نوجا یس ر سه یع) ۱

 2 و نوسلوا فالتعكر ۳ نوشت وا ققتم ۵ اد كنسهلح 04 8

Eeن یگ یا یم كلام ی ییعا دوا کلا  

 ۱ ا
 و رول زکس رسوو كس رسا وش هب ی رشم ء عیاب ادم

 یکیدابد کا چوا واس بولوا هشوع رو ید د رسا

 . دوخای كدلقلوا ربخ هدقلآ هلیسام نانلوا هیمست ردق هنوک چوا
 ید یرتشمو مدناص هلیطرش كلقلا هللا ام روکذم یکیدلبد



Ad OT ET 
 ۳ 8 ١  . 7سا

 AV : ماكحلا ةهلحم و

"۱:۹۰:۵۱: ۱۸۱۱۸۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۷۱ 1 ۷۷ ۲ 

 هک دام ۳۱۹ ۲
 هقشب هقشب كش جوا | تیاه | دوخایو ییا ندنایمیق ] ۷

 [ قلا ینکیلید یرتشه ]۱ [ ندرلنون یرهناوا ناس یرلام

 ِتروصو [ حح قناص هرزواكمرو ینکیدلیدعباب دوخاب ]۲
 عیاب < نانلر رخ هدهنا تروصو یرتشم . نالواریمهدال وا

 [ ۰ رولنبد نیم رابخ ] کل ریخموب ین[ کوب ۰ دولوا ]
 صا یسعلو ید كطرش راخ هدکلزر لا نیم راسخ

 یک ینجهلوا حیح نایەت رایخ زسطرش رابخ بویلوا مزال
 هدنروضوو ۰ رول هنلو یخد طرشرابخ راز هلا نعت رایخ

 هکر ولوا تا ید ناک كط رش را رخ نک هدهدام ۷

 لصفلاقسداسل ابابلاق هدنهرونلوالیصف هدنح رشهدام ۸

 1 عویلانم سولا

 هددساف عس ۰ وااثمینیدلوازاج هدحبخ عس نایعآ رایخ -

 هددسافعس یی هدنروصوب هکراو ردقوش . رولوا زناح یخد

 ندانینعت هرزوا قلوا عییمهد رد ینیدنلف طرش نیت رابخ

 بوا نومضم هلتمیف هسرزوآ یرتشم هحینمکح هدام ۳۱/۱ لام

 هب دنهر دیک یعاکحا نا راخ قهدحح عس یعاّیجخا یا اا

 . رو زلالحما
 ییاکلب بولوا ناعم عيه هدعس نالوا هلا نیعت رابح

 ۳۱۸ مکهتن . ردتناما یسقاب بولوا یسیرب زکلای ندیش چواا

 ۰ رول وا لیصم و دیح رش هدام



  ۸٦٦ماكحلا ررد 1

 ا ریصشال و دعت الب هدهنعم تدم نکا هډ دن یرتشم 0

 یبسم نم یرنشم بوذنا روش تدم ۲ رم نیما زا توا

 هدلاحوو . رل اخ یی هس راز د بولوازیخ عب !اب هشمربو هعاب

 كردیا كر هیرشم ارد ژامهل ۴ یشرب چیه ناک

 تدم ندعا نع دات یرتندش نکل : ردنا افیتساو ذخا ین

 ابو هتسلوا فلت هدند یرتشم عیب ۵ کج نیز و نم هنیعم

 لیبق هزازب رولوا نماض همیاب ینتمیق هسنیا فالتا ینا یرتشم
 قاب هنهدام ۵۳۷۱۰ عوبلانم سداسلا عونا .

 % هدام ۳۱ ۵ #۷

 ندهدرحقوقح ده رابخ ارز .زعالاقتنا هراودم رابخ

 راخ ]هلع 2۳2 یک ررفت و ترژررابخ .زالوا توروم بولوا

 4بعم تدم | ندزمنا ن هیات | یرتشم نالوا رم هلا دد

 تدم نالبدا صیصخن و نانعل نؤجما ده راح ی | هدنجا

 قترآ ثراوو [ ۰ رولوا لظاب عیب هسیا ردبا تافو ] ندمکع
 طرسشلا راج ف راتشدر زام | یه بودا نک دات

 ه عیار لصف
 لصف یحدرد كسداس باب ین

 یهدام ترد تولوا 1 هدنناس ۱ یماکحاو ]1 نابع رابح ۱

 1 ۰ رد ] ی واح
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 4# هدام ۳۱ 6 7

 صصخنو نیست هددقع ناح كنفرط ینعب [هدهنیعم تدم]

 ۱ ردا هی دات همباب یبسم نت یرتشم هدنف رظ تدم یرلکدشا

 یرتشم ] هدهروک ذم تدم و . رولوا مزالو 8 مس هسیا

 هلا ] رونلو قاب هلاح ىلع عیب و [ نههدیا هندات ] هعباب [ یک

 [ دساف ] کلب بولوا خسفنم [ عس نانلوا دقع هللا دش رابخ

 عج هرخا ةدلا روص دم هسلا هدنض8 دب كنسرتشم عییمو

 دب كسرنشمو [ رولوا ] ذفان ینافرصت یک ملست و هبه ایو
 لصفلاق سداساا بالا ىف هدنه زالوا دقا هسا لکد هدنضف

 . قاب هب هدام )۷-۳ . عوبسلا نم والا

 یرتنشم هرزوا قحهلوا دافتسم ندنسامد « هننعم تدم » هدهلحم

 ندنروم هرو دم تدم طقف بوی هبدأت هدهنیعم تدم ین
 . زالوا بلقنمهتح م هسا هدا هک

 ارز . یدلمسد «هسیا رونلو یاب هلاح ىلع عییم » احرش

 لو هدهنعم تاد یر یم کلب "هد ولاق یاب ه]اح ىلع

 فات هدد یرتشم عسییم دوخایو ردا فرصت هدعسم نعلاده

 قت را رولوا مزال مس هسیا رابا كالمسایییبم یرتشم ایو رولوا
 مزال یسمر و هعلان یم نع یرتشمهلع ءا . زاملاق خسف قح

 رایخ « عیهلا دقن رای هکنوح . طرشلارابخ یف راتشدررولک

 لام نالناص هللا دق رابخ طقف . ردهدنلزیم عج هلا طرش



 هللوش .رولوا حیح ید كتا طرش نوجا عیاب یک ینیدلوا

 ردق هتقو نالف رک | عیاب هدیوریو همیاب یبیم نم یرتشم :

 هرزوا قمالوا عس هدنرانب هسیا ردا در هیرتشم یعییم نمت

 یرتشم هنا شعا ضف نیسم یرتشمو حس رل هسا قلرازاب

 .رولوا نومضم هلیتمف هنرزوا

 هلا نع دال هددق راسح نالوا هلا قارازاب هلهحو وب

 ماب ءنالوا ردتقم هعس خسف هللا هد مدع ايو هعس یاضما

 یروک ذم عسیم میاب یتح .رولوا كمياب روک ذم رایخ هلفلوا
 حی هيا ردا فرصت هلسهجو رب هدنآ یک عیب هرخآ

 .زالوا حیبخ هسیا ردنا فرصت هدنآ یرتشم سکعلاب «بولوا
 یرمشم نالو قسم هلا راس نالوا رزج هحور ر

 : ط مشلارابخ ف لج یدل وا تان نوجا عیاب سو دم رابح نکیا

 .عوبیلا نم لوالا لصفلاق سداسلا بابلا ىف هدنهو

 رابخ هکرولشالک | ید هلسملسد «ردق هتقو نالف» هدهلحم

 ا تدق وا روال تم ناعت ید هدننروص ییا كده

 , .نوسلوا هدایز كرکو نوسلوا نوک چوا ای «ییا ای هر
 دا نت - هسیا زاملوا ناس ءااصاءراخ تدم هيلع ءا

 رکذ او س یک مس 3*۳ هرزوا قمالوا می ةا زاعلوا

  قلوا رخ نوک چاق رب س هسیا رولوا لوه تدم نانلوا

 تارابعا ىف حیقنت رولوا دساف عیب س کر مس دقع هرزوا

 .حتفلا نع
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 + هدام ۳۱۳ #

 هعلای نداح یزئشم [ ردق هتفو نالف یرنشمو عیا]

 هسیا زامهثوا ] نم ٌهيدات ردق هتقو لوا [و یف را نم ٌةيدان]
 [ رلهشا ] عيب دقع و [قلرازاب هرزوا قمالوا حس هدب ران

 ۱۸۸ و هددام « ۸۳ » [ .رولوا ] ربتعم طرشو [ حیحص] مس
 ۱ ا

 کل رخ نالوا هدعس دقع هرزوا روک لو هحس و ینعا [کوب]

 [.رونید دقن رابخ]
 هلافا قلعم هطرش ینعب هدساف ؛هلاقا هدعس هلا دم رابخ

 ؛عس ناشق طرش هدنسودنک هحیح "لاقا و کیدلدبا طرش
 دساف ید عس نانلق طرش هدساف *هلاقا هلنوب یک ینحهلوا دساف

 هدهسنا یزاوح مدع لروک ذمعم ؛نالوا ساق هلتهح یودا

 زر ند لطاغ كسشعم ارز رها زوج انا

 قاب ههدام ۲۰۶ .ردا سم تحاح هع خسف دقنلا مدع دنع

 هدنعم تقو هددق رابخ نالوا هلا قلرازاب هلهح و هدامو

 ردتقم هع خسف هلبا هد ات مدع ايو هعس یاضما هلا نم هيات

 . رولوا نوجا یرنشم روک ذم راسخ هلغلوا یرنشم «نالوا

 كالربخ نکیا عیاب « نالوا عفتم هللا روکذم راپخ هکردبیجم

 .ردشملوا تبا نوجا یرتشم روک ذم هحور



 كنآ یک ییدتبا لاقتنا هراو e ہم ینعل نع نالک مزال ۳۳

 رګ ردا لاقسا 5 شد فصو راخ و

 خسف یس | یرمشم نالوا رخ هلا فصو رایخ ینعل ]

 [ ین دلوایراع ندفصو لواكعسم كحدا تافو ] ندعالوقا

 هننروم هدصوصخ وم ثراو | هدقدلوارهاظ | هدنعموقفم ثراو

 هلا [ خسف ییس یخد كنراو ] لوا یک ینروم هلفلوا فلخ

 یتیحالص کما ] لوبق هلیسامسم نم عییج ايو در همیاب یعییم
 | ۰ ردراو

 یلرخ كنراو هدارو هدهسیازالواثوروم فاصوا اعقاو

 فلسخ هشروم هدنو كئراو کلاب بولوا هلشرط ثرا
 . رات در ردهلسلوا

 4 دا ۳۱۲
 فرصت [ هدعییم یرتشم نالوا ربح هلا فصو رابخ ]

 ردا فرصت هلهجور نالوا ندنمزاول كکلغ] یني هللا كالم

 هلع ءا و [شعا] طاقساو [لاطبا ی] فصعو [رابخ هسيا
 ههدام ««۸» . طرشلا رابخ یف رح [.رولوا] شلوا مزال حس

 .ردشهلوا ناس هدهدام ۳۰ع روک ذم فرصت .قاب

 1 كلا لصف 7

 ییصف یجنچوا كسداس باب ین
 یهدام چوا بولوا [ هدنقح ] یماکحا كنا و [دقن رایخ]

 ۱ | .دد] یواح



e rتله  
 كباس نع هسلایرشع الم .كنتمق ھل ین وان اا

 رحم روناقلیزنت ندامسم نم اذکهو یخ هناا یسجو یرذع
 طورشم هحور یاب ارز .قاب ههدام ۲ < طرشلا واخ ف

 . ردشملق زحاع ندملست ه«یرنشم یم هلا تمالس فصو

 هسلا شمر و هنعیاب الی نیل هوا یزنشم هدلاح ون

 ه هدام ۷ ۰ رول هدا دادرتسا یرادق ندا باحا ىز

 ؛تفصتم هللا فضور هوش كە یو
 هدن رلکدتا فالتخا ود دعا عا و كد ھم اطر اوا

 ردکتیرتشم هنج اما . خسفلاقحرکیت هلال .ردکمیاپ نیملاعم زوس
 ۱ تعلا راخ ی را در سر هب ال

 دشعا طرش یشوا ی كشام عیب« یرتشم اذک

 فالتخا ود كدشعا طرش ینسملوا یلام لرب ینعب یدلب علابو

 رو زملا لحما نم ردکعیاب زوس رها

 هرکصن دکدتا ضیق یزالثم ینیدلآ نوناص یرتشم مک هتن

 لوط وشرآ زوقطو یضرعهشرا ییاندا ضق

 یدیو یضرع نوسشرآ رب عیابو مدیشلآ نوناص هرزوا قلوا
 هدنرلکدتا فالتخا ود مدناص- هرزوا قلوا یوط نوش را

 . روزملا لحل ا نم ردکمیاب نیملاعم زوس

 £ ا ۳۱۱
 هدنسودنکكفصوارز [ ردالافتنا راو نر و |



 ماکلا ررد ۱2۰

 دص2«ندنسشدآ دق ودیفو هحیک یلاثم نیتنکنا كەل

 ا ا لارا ا الفا هدارش تفو ىرشم

 كرك . ردکعد رولوا ربخم هحنابتاص هلهجولوا قرهیلوا علطم
 ملطم هنفصو ی ام را ی واساش ها

 ۱ هک هک. راق ىراس نا نونام:قرهوا

 و

 یتوفاب ینمرفوش كردا تراشا هوفاب یراص عیب ام

 هنفصوو قرهقاب هن وقابلوا یدیرتشم هدکدىد غدناص هردقوش

 .ردقوفصو رابخ نوجمایرتشم هدکدتا لوبق قرلوا ملطم
 دود ضو ەد رضا یم ههدام ۵ ارز

 ردن وفا ین رف ارز . یدلسد هسقح توف یراص هدهل

 . یدک هدهدام۲ ۰ ۸مکح یهدنروصینب دقیچ هچ رص یش نالیتاص ود

 رع هلا فصو را بخ هرزوا ینیدلوا حرصم هدلحم

 بولسهدا لود هلسامسم نع هس رلب دو خسف یس هسرلبد نالوا

 و طقف هدسع و یقح هن صقنح لباقم هاو تمس وق و

 هرزوا اوا فعتم هلا بوعم فصو رب یی هدروص "
 تشر ه دلاح یل دقبح یراع ند وعم فصو والام نالہ اص

 هدردق شادمهلوا نکم كجا در هعباب یعسم 2 هسعور شه

 هلرءدبا ضرف فتضتم هلا بوغم فصو هرکرب عییم وا
 مع وه هدلاح ییبدلوا یراع نو لم فص و هدهرکر و مع وه

 وغ س فص و كاعسم ۰ ناتو هد تمیقییا وش . رولیدا



 هصعرب یو هرزوا قاوا راحاعآ هدنشآ هصرعر کهن

 یرتشم و حیخ ى هلو اغا هدنحاهدلاح ییا دلتاص هل راحاغآ

 رو زلالحما ین بدنه رد رم

 یلدا فیصوت هلیفصو بوغم یفل فصو هدهلس
 بوعمرغ فصو ارز . ردنوجازارنحا ندب وعم ريع فصو
 ندوغمربغ فصو لوا كلام نالعاصهرزواقل وا فصتم هللا

 : زا باحا یرابخ یسمقبح یراع

 هدیزوکیا كنا نالیناص وید شیش ابو روکیزوکرب الثم
 روک ذم لام نالساص هرزواقاوا بصم ها بعرت ابو مالغاص
 حرشنارف زالوا یخ یرتشم هسلوا رهاظ ییدلوا اس ندییع

 . ةيؤرلارابخ ىف لصف لیق یتم
 فصتم هلا فصور هکبدلوا ناتسم ندهفن | تالیصف

 كفصوو حیح عب یا ردولردج واكمعاطرشهرزوا قلوا

 كفصو بولوا حیح مس س ۲ . رولوا بجومیرایح یمدع
 طقف . رولوا دساف E زالوا بحوم یرابخ یعدع

 لام رب نالبناص هرزوا قلوا فصتم هللا بوعیم فعورپ
 ندطورشم فصو ینعل هلا فصو فید العا اهد ندفصو وا

 رب یرنشم هسل وا رهاظ ینیدنلو فصتم هلا فصو لضفا

 حیحصت هدافم و . رود هللوهد ور راخ لس راتحمدر یم رولوا

 لصح ماذا الا طورمشلانم لضفا فصولارهظناو رایخا توبن
 یا یرتشملل دوصقلا ضرغلا ف نیفص ولانیب توافتلا



 ضراع فص وی عفو فالتخالا نال .زاملوا ريخ هضق سم

 رابخق رات در لصالا یعد نملوف لوقلاو مدعلاهف لصالاو

 قاب ه هدام )۰ ط رشلا

 هشورغ كيبکيآ [ ود ردنوفای یزمرف یتقو هحیک اذکو ]
 هسرلید| . ردریحم یرتشم هسقح توقابیراص شاط نالبتاص ]

 رولآ یتوقای هشورغ كيکيآ مان هسرایدو . ردا خسف یھی
 .دسافلا عییلاف یورقنا شماه

 ایوناوحر « ناوبح نالساص هرزوا قلوا ناوحر كاك

 هقرا ايو ینیدلوا یحوا ۰ بلک نالبناص هرزوا قلوا یوا

 بو یندلوا قایا ایو افق كروک رومس نالیناص هرزوا قلوا

 یشدایو رتسا كکرا ناویح نالباص هرزواقلوا رتسا یشید

 قلوا زغم ابو هود كکرا ناوی نالساص هرزوا قلوا هود

 و هوا« رهاط یبدلوا ناش م تا نالا مرزوا

 هبژرلارایح لییف رو حبق رولوا ريح حورشم لاونم رب
 نالبناص هرزوا قاوا لمتشم یحاغا ردقوش . تاذکو

 نالساص هرزوا قلوا لمتشم یهطوا ردو وش دوخاب هاب

 زردةلواهص رع نال اص هرزوا قلواعارز ردقوش دوخایو هاخ

 فولوا لمتشم یعارذ دو خاو هطوا ردقلوا دوحایو جاا

 ناقبح هسرلبید . ردربخم یرتشم هسلوا رهاط یییدلوا صفا

 ردنا كرت هسرابد . ردنا لوق هلا یمسم نمت عج یرادقم

 . عوسانم سماطایف هزازو عوبلانم رشاعلا بابلایف هده



 یعسمهلا یعم نگر هلع ا یدلواش ا رغ

 یز رول هدا ۳7

 یمهطااض و فصو نالوا ea يطرش هددقع

 یطرش ةد هل وا ررع ها کفص و یه (۱) بت

 هسلوارهاظ یمدع كفصو نالیدبا طرش هلهجوو بولوا ج

 -هلوا رزع هدنآ هکفصو ره (۲) ۰ ردا باما صو ك
 . ردلکد راح یطارتشا هددقع كنا

 توس هق ردقوش یار ابو قلوا لا نا و

 .ردندنلبقدساف طرشرلنو بوشواحیح قعاص هرزوا قملعاص

 ردیحافتنا هسقو ردیملجابنل ارز . قاب هنحرش هدام ۰

 ۱ . دوسلاونا زانو م اعم ]

 قملغاص نالوا بوغ م فصو ین [ ود رولیغاص الثم ]
 نالوا شملتاص ] هشورغ زویشب هرزوا قعلوو فصتم هلیفصو "

 فصوهدنسودنک هلهحولواو[ یداواشملست نددونلتا

 هد | رولوا رح یربشم هسا وا رهاط | ین دعل و بتوع ص

 کشا لوا هسرابدو ربا كرتهمیاب یتا هلا خسف یعس هسرابد
 عون عوبلانم سماخایف هزازب ردیالوبق هشورع زویش مال |

 شملسکندنوس هدیویقبا | یشاهسقو .املخیتتساو اناویح عاب
 . مهد مردنا لیزر یشوعزو الثم ندنم ییالوط ندنساوا

 هبشا اعدا ینغادلوا یراع ند وغ ص فصو كعسم یرشمو

 هقدلوا مولعم یدوجو كیوغم فو بولوا كلا زوس



 1 ماکحا ررد ۸۱ ۹
۱۳ 2 N E RE 

 لوا لام ینیدلوا شعاص هرزوا ] قلو هدنسودنک توغر

 فصو روکذم ینعب [هسقیج یراع ند] بوغ [فصو
 طقف بولوا حیح عس ها ققحن ینیدعلو هدلام وا بوغم

 فصو یساضر هعسم رول دم كس ی رتشم ارز |[ .ردربم یرتشم]

 یضار مفصو روکذم یژنشم هسفو بولوا هلا بوغص

 هسرایدو ردبا] كرتهعیاب ییسمهلنا [ خسف ی هسررابد ] .ردش مال وا

 هدیویقلا یم هسفو [.ردبا لوبف یعیبم هللا یمسم ین عومج
 یر هست ندا یک هدنلباقم تفضو لوا ۱

 ۱۱ را .هلوانکع یدر هبا ءان هعورشم بسر
 ار ورا لا که ی
 فصو ارز . یدلتید نمهللدنا ليز هنتسل ندامسم نم

 هحورا هش نالوا ما ءان هبهدام 4۸ بولوا لخاد اعبت هدعس

 ندنم كفصو تنكح هدام ۳۵ ندنکحهیمهلرو مک

 لارا ل رحم زاملوا یبهصح
 هکلبو [.رارد فصو رابخ] اهقف هکلریخوب ینعی [ کوب ]

 بولا هرزوا قلوا فصتم هللا بوغر فصو یرتشم
 ینیدنلو بوغص فصو هدعسم E نواص طقف

 ندعلوا ماست ه یرنشم زونه عسیبم ین نکیآ هدندب عیاب هدلاح

 رولوا رب یرتشم هسلوا لئاز بوعم فصو رّوک ذم

 ۲۰وروا تفص نالوا دراو هس هدنک دفع سم یربشم ارز

 ضقلالمق هدقدلوا لئاز فصو روك ذم بولواقحتسم هنملست



 ۸۵ ۵ ماكا جم حرش ۳

 یزاخا ز روس ها رولوعوفو برکت ندنووی كل رابح تدم

 ك رکو نوسلوا ع اب هلرکخ ندا اعدا یتزاحا .ردکنهدا اعدا
 هب ده I اعدا یخسف هس هدنروضو و . . نوسلوا یرتشم

 1 عویسلا نم عیارلا لصفلا ىف سداسلا باملا ىف

 خسف هدرابخ تدم هدیولواربخ هدیسکیا ندنادقاعتم - ٩
 هلم و . ردکنهدنا اعدا سف زوس رلهشا فالتخا هدنزاجا اي

 .E ندنروص كراح تدم روکش فالتخا اما .ردکنن رکید

 نم ردکنهدبا اعدا یخسف هنيو یزاجا زوس هسیا رولو عوقو
 ن روزلا لحا

 كنف رط تالبسفت .نافلوا .ناسهدهفنآ لئاسه ۱۱

 2 رات هدیسکیا اما بولوا هدنروص یفیدلوا یخرات كنبراهنی
 .رونلوا حییجرت سەن كنالوا قبسا یخرات هسیا زاودبا نایب
 كرکو نوساوا مئاق هخسف كرک یسهنس كنالوا قبسا یخرات

 .رو زا لا نم نوسلوا ماق هنزاحا

 4 نال لمف
 لتا نک كسداس باپ شی

 چوا بولوا [ هدننام ] یماکحا كنآ و | تصو رابخ]
 . | رد | یواح ینهدام

 »6 هدام ۳۱۰

 ضصورب ينسب [یقلوا فصتم هللا بوغمع فصورپ كعیا]



Not.مالا ررد  

 فالتخا هدنغیدماوا بونلوا طرش « رایخ ناعیابتم س ه
 اتش رد ردکنهدبا راکنا یتفلدنلوا طرش « راخ ژوس رلهبشا
 ضراوعلا نم ناکف طرشلاالا تشالرابعا نال . طرشلاراخ ىف

 ناعیاستم اما . قاب هددام « »٩ .ررد هبفس نمل لوقلا نوجف

 كنهدبا اعدا یرابخ هسیا راردنا هن هماقا هتنرلاعدم هدیسکیا
 . هبژرلا رابخ رخا یف رح رونلوا حییجرت یمهن

 فال جا ناعیاتم هدنکیدعا بودا روم رابخ - ٩

 بولوا نوک نوا راج تدم یسیرب ندامیابتم الثم رهسئا

 زونه هدهس دا وا نوا رادخ تدم ی یوم

 روم هروکذم تدم هلغملوا مس دقع لوا نوکشپ ايو نوکوب

 . ردکندیا راکیا یلدم زویم زوسب رلهشا فالتخا ود یدعا

 یضع طوقسلا اه دحا یعدا مث رانا توبن ىلع اقفنا امهنال
 جت کا لوقلاف ةدلا

 یدا ِ الثم راح تدم یر 9 اپ

 یهدایژ زوس راهسشا فالتخا ود یدا و ش نوا یرگیدو

 یزوس كنهدا اعدا نفر نوا ناو لقا نن ۰ .ردکنهدیا راکنا

 ,رزدنکم وهو هلع هطرش ةداز یعد رخالا نال .رولوا لو

 خسفای تزاحا هدولوا رب یسر ر ابرو ادعا در

 .ردکنالواریخزوسرلهسنا فالتحا هدراخ تدم هدنص وصخ دقع

 .نوسنیا اعدا یزاحا رکو نونا اعدا یخسف رک نالوا رخ

 روکذم یفالتخا طقف .ردکفرط نایلوا رخ یمپ كرکید هن اما



e:ی  

 ساق نا تا هرم
 شوق 1 |عییم .رونل وا رظن رلهسنیا تافالتخا هدننست
 نالوا رب ین هدلاح يه هسا شعا ضقف نا یر و

 , ردکنتشم زوس نوسلوا یرتشم كرک و نو
EE:كسرتشم زوس هساا حباب نالوا ربح هسا لکد ض ضودقم  

 رخآ یف رحم ر زوس هسا یرتشم نالوا ربح اما بولوا
 . ةؤرلا رابخ

 زونه طقفو ینیدل | نوناص هرزوا قلوارخ یرتشم -۲
 اکس 2 عيا هدک دتسا كمر و تزاحا عن هدلام کی دعا ضف

 رلهشا فالتخا ود یدا و یرتشمو یدا لکدوب لام 8

 .عوببلانم عباسلا لصفلاف سداسلا بابلا ىف هیدنه ردکمیاب زوس
 زونه و ینیدناص هرزوا قلوا رب یسودنک عیاب - ۳

 ییسم و كمرو تزاحا هع هدلام ییدعا ماست ه یرتشم

 وب لام غب دلآ نوتاص من یرتشم هدکدتسا كما مازلا هبیرتشم
 هلع زوس هدنرلکدسا فالتخا ود ىدا و ملا و ید لکد

 . روکذلا لحا ف هدنه ردکسرتشم

 دم یلام ینیدلا نونا ص هرزوا قلوا رحم یرتشم ۽

 می دناص اکس من عیاب هدکدتسا كما در همیاب رابطا بسحم ضیقا
 فالتحا ود یدا و یزنشم و یدا هم شا یدا لکدو لام

 لصفلاق سداسلا بابلایف هدنه ردکسرتشم هلم زوس رلهشا

 ینک وبا ی ء هقشد عیب لاب اها: زا رد او عوي ہلا نم عباسلا

 رول وا لوق هسردا تاما
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 ماکح | ررد ۱ ۸

 کنوح . ردنوحا زارتحا ندسصت ىر فلت یهدهلح

 رب یرتشم زکلای هکهللوش .ردیا نایرح هبنآ تالیصقت هدیمآ
 كياب اب ۳ كنيبنجا اب ۲ كنیرتشم ١ ضیقلادمب هدلاح ینیدلوا
 .تیع لوا .رونلوا رظن هسنلسع عسم هلا هوایس تفا اي 6 لف

 لئاز اي و ینیدلوا بیع زالوا لئازالصا یی زا عافترا رکا

 راح هدلاح ییدنوا لئاز هدرابخ تدم هدهسا سعب رولوا

 ۱ ی هل هتساوا لئاژ .هرکص ندنرونم تدم طرش

 رص ی ا یس .رولکمزال ,یماطعا کنامتم ی هلتطوا

 نکا هدندد یرتشم یسم کیدا ضف تولا نوا قرهلوا

 هب یلاعت هللا امهجر فسو یاو مظعا ماما هسا بدعت عزاب التم

 . رولوا مزال عب بولوا طقاس یرایخ كنبرتشم هنب هروک

 .Ela ر اه دنع هد یف ناک تبح یرسشلا نا ق ها

 یا عج و رحم رردتانمضت هما ینتمق ناصق یرتشم

 تدم رونه تیغ رول ۰ دام کلو ۰ قا هب هدام (A \ VD) ° ثاراخا

° 
E a SE ILOLS ¥ 8 aE o 2 د هسلوا لئاز ندعا رو رابح Eدول قرەلوا رب هب  

 ۹ قاب هب هدام 0۳۲۶) الا یا

 فا
 )¢ لصف 4ح ال «

۴ 

 سر رایخ تدم روصو راح رو قو نابعل »

 2۹ تور جا
 ۲ ردواد هاف: حا ہدمقح دقع تزاحا ر «

 م Ee ندودلوا رب یہ غ رابل | 1 نم بش ۱
ES 



 و E 29 یا DRONE هه ی

 كسرتفع نم هدهسیا ورک هنکله ك میم ۳

N.ریدقلاحتف رونلوا دع ی.ام كنسرتشم ناک اک بومقح . 

 ندرابختدم ك رکو هدراختدم كرك [ ضقلا دع میم و]

 هلبلعف ثانسرتشم لکو دوخت دو هل ۳ و
 یرتشم دوخایو [هسلوا فلت ] خسفلادم كرکو خیسفلالبق كرك

 هدیودبا عاديا همیاب هرکص ندکدشا ضق هلبنذا كمياب یعییم

 هرکص , ندنروم رابخ تدمایو هدرابخ تدم هدند كمناب

 كنامسم نم ] هنرزوا یرتشم هلفلوا مزال ع هسلوا فلت

 ثلاثلا لصفلاق سداسلا بالا ف هدنه | ۰ رولک مزال یساطعا

 بیعلا دوحوو بيع ةمدقم نع ولخال كالبلا نال . عوبلانم

 دحوب۸ كالهلا هبلصتا اذاف ناکام انساك همايق لاح درلا منع

 بجو دقعلا مارتتاو دقعلا مرنبا دقو كليف درال ةزوحم هلاح

 طرشلا رابخ ىف یواطحط ةميقلاال نهلا

 هرکص ندفدنلوا خسف مس هدیولوا ری یرتشم زکلاپ الثم

 هدقدلوا فات هدند ندا ضق ورک زونه ندرتشم یعشم علا

 ر وڪذڏم عییم ارز . رولک مزال یمسم نم هسژزژوا یخو

 هلا نم هسرزوا یرتسشم بولوا هدنمکح نهر هدند یرنشم |

 . طرشلا رابخ ىف یوزقا رال وم هم

 عیاب ضبقلا لبق میم ارز . یدلند ضقلا دما هد هل

 .یشر هسرزوا یرنشم بولوا خسفنم حج هسلوا فلت هدد |

 . قاب ههدام «۹۳» ۰ تاراا یف تامقاو زلک مزال



No ۰مالا 2  

 CT و قلوا )۳ تدم ردق وش یاب مکه

 كراج تدم میم یر ندناعل اسم هدک دا ملسا و حس

 فات 9 کد 1 حسف یس عيا هدراخ تدم و ناب زور

 لسق عیاو هدراخ تدم ی و هن هماقا ود یدا شوا

 ود ىدا شلوا فات هرکض ندکدرو تزاحا هعس فلتلا
 .روناق حیحرت یسهن كنهدا اعدا یتزاحا هشا هنس هماقا

 .ردکنهدنا اعدا سف زوس هسیا ندا هنس هماقا نیر چاه

 € هدام ۳۰۵

 یی یرتشمو عیاب دوخایو | ینیدلوا ربح یرتشمزکلای |
 یرتشم ایو شما طاقسا ییراخ مییاب هدیولوا رخ هدسکیا

 هدر | تروص | ییهدنلوو شملیا طرش نوجا ینحا یرابخ

 ۱۳ ام 1 د بوق ندنکلان كما میم ]

 . طرشلا راج ي راتشدرو راترد

 هدعسم هلع ءس بولوا لخاد ی كنسرتشم عیب یل

 زکلای .قاب ههدام «40» ۰ زالوا عورمشم ینافرمصت كمیاب قترا

 یتحهبمشسح ن.درتسشم تلم نع هدلع ینیدلوا رحم یرتشم

 تر ود همظعا ماما عیب هده E 7 اماع قفتم

 یلوف نامامآ هدنوب هلح هکررک هروک هنیماما اما ترک «یرتشم
 ,ىنالا a سداسلا اا هدنه ردشملیا رابتخا

 . عویبلانم



 .AEA ماكحلا ةلم حرش

 یرتشم م لاو عییلادما یلام ر هرژوا قلوا رب رک برا |

 ن نوک چوا یسر ندناعیانتم + ندقدلوا فات هدند ۱

 یمسم نت هلغلوا مزال مس بولوا فات هدنروم رایخ تدم "

 هفن ]دام هلاوا فلت هدنفرط نوک وا ۶ ۱

 جوا زوس ندنراکدتا فالتخا ود رولک مزال تمیق هلهحو |

 رابخ تدم ارز ,زدکنمذا طدا یشلوا هل
 وا هو ردك یس موزا .ندیا ان 6

 .ردکنهدا/اعدا غ لوا فلت هو 7 نوک

 هنفیدلوا فات هرکص ندنروم رایخ تدم كعيبم - ۳

۱ 

 فاثلالق س هدراخ تدم یر طقف بردا ا
 هلا هس هماقا هنکیدشا خسف یس كمياب هدنروضح یرتشم "

 e و یوعد ینکیدلک مزالیاض كعسم هحنجوم هفنآ ا |

 هلع اوة هماقا هنغی دل وا زی یم كمعباب هدراسح تدم

 یساطعا كناسم نع هلغلوا مزال عس هحنیجوم هدام ۱

 حسح ر یسهش كندا یوعد یحسف رلهسشااعدا ینکیدلک مزال

 .رونلق

 هغی دلوا فلت هدند یرتشم هدرابح تدم . كعسم س £

 تزاحا هع یسر ندناعیابتم طقف بودا قاشا ناف رط

 ندقدنلوا خسف عس یرکیدو هنفیدلوا فلت هرکص ندکدلز و

 یمن كنهدا اعدایتزاجا هسا هنیهماقا هتشیدلوا فلت هرکص
 ۰ روناق حج ر



  “AERماكحلا ررد ۱ ۱ ۳ ۱

 ا او سداسلا بابل هدنه راپا عوجر

 «یرنشمقمآ یتمیقناصقت میاب هدراتروص یحنجواو یعنکیاو
 هب دنه رر دتا نامضآ .

 یاب ۳ ار نالماص هرزوآ قلوا ره عیاب اما ۱

 م كنسنحا اب ۲ كعياب اب ۸ دک دشا بعل هدد بامشترىنڭ 

 رونال ع ینعل ردا سعت هلا هو امس تفااب ۵ یرالعف كمعسماب ۽

 كنروص یحر  E EEدتا روض ۱
. 

 هدراتروص هو < و ۲ . ردنراع ندقلوا خسفنم مس هرزوا

 هسنلسیع عسیم هلا هوا تف | اب یرللعف كمیماپ كنینحا ىمي ۱
 هلفلاق قرهلوا خم ناک اک عیب بویلوا خسفنم ع دیارسه 

 ناصش هسبا شما بدعت ینحا هدنروصوو .ردا خسف یم

 .رریدتبا نیسضت هینجا لوا یتمیق ٩۲۲۶ ۰قاب هبهدام
 یروک ذم مس میاب یی هدلاحوو . رولوا زبحم یعس هسرابدو
 نو عج هسرادد بولوا رخ یرتشم هدنروص یتیدلوا نی

 هلا شعا باعت ینحا هدنروصوو . ردنا لوق هللا امم

 هے درلودو .رردتا ا هب ونجا لوا یم ناصق یرتشم

 ا اا كر یببم یالوط ندمیم ریخت ضیشلالق
 .یقاب هنحرش هدام «۲۵۹۳» عوبلانم ثااثلا لصفلایف سداسلا ۱
 ب

 ۱ هزاحالادم اب هزاحالالقو E ندنروص اب هدرا .ح تدم
 ۳, هنفرط اح ىدا نالا باكا هیت ۲

 الم عيا س ۷۲ وش BU ا یزد كننافالتخا
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 ۱ i) ر ais, AA OO 3 ۳و و
 ماكل ۱ ا 44 51 2 1

 ندیا فالتا لرد ا وار مت ۳ 3 نر قو 3
 ثلاثا لصفلاق سلب ا بابلاق هبدنه رر دتا نمضآ هن ینح هجا

 . عوییلانم

 ینحا یس ضقلالق هدلاح ینیدلوا ربخم ۳ تلک

 ا . رد رب 2 بولوا خسقنم حس هد دتا فالتا

 ی یس هسرابدو .رردتبا نیمضت هینحا وا هلخسف یس

 هدنح رش هدام ۲۹۳ هدنروصو . ورک لا ناف بدنه رولوا

 یرنشم هلهحو تاحاضبا راد هنفالتا كنسنحا یعسم ضبقلا لىق

 . رولوا ربح

 هکنوح ردوا زازحا ندا یرسن فلت و

 هک وش ردا نایرح هر تالیصف هدسمآ

 ضبقلادم لام ر یمیقنالبتاص هرزواقلوا رخ عیاب -۱
 كنسنحااب ۱ روک ذم تبع . رونلوا رظن هسنالببع هدندبیرتشم

 رولوا لصاح هللا هوا تفا دوخایو ۳ یرالعف كانستشماپ ۲

 عیاب بویلک للخ هنکلرخ كمیاب ید هدنروص چوا وو
 . رولا ندتشم یتسلک كنانم نم قرهلوا بم یس راد

 هینحا لوا یتمیق ناصق یخد یرنشم هدنروص یحربو

 ی خسفو .ردا خسف یم هسرابد عیابو .رردتآ نیمضت

 بدعت یبم یتمیق ناصف هسراید عیاب هدنروص یحرب هدریدقن
 نیمضآ هیرشم هسرابدو .رردتسا نامضت هب ینحا ندا

 هب ینحا لوا هلا غلبم ینلدلوا نماض ید یرتشم بور دشا



eمالا ررد  

 عا ضقلا لف .ارز . یدلد 7

 هدهدام ۲۵۹۳ یل ینیدلوا هدقلطم حج ع ا وا قاب

 مزال یشر هی رتشم بوم اق ی كع یک ینیدنلو ح رمصم

 لام ینبدلوا شعاص هرزوا قلوا رب عاب یتح .راتح در زلک

 رکصن دکدتاعادا هح ان هد را خ تدم ید یرتشم و مل ست هل یرتشم

 مییابعبیم هرکص ندکدتنا روم ایو نکیا قاب زونه رایخ تدم

  .رولوا خیسفنم مس هسلوا فلت هدد

 ٠ ع ههنسکرب ینلام کیا هرزوا قلوا رخ عیاب هلهجو ویو
 ا هدقدلوا فلت هدد یس ر 0 اتلاف هد ودا

 هب یرتشم یالوا دوحوم كرهرو تزاحا هعس عاب هخدلوا

 عوسلانم یالا لصفاا ف سداسلا بابلاق ههدنه نهدیا مازلا

 .قاب هنحرش هدام ۲۹۳۱

 Î خلا ارز :یدانید « هدرایخ تدم » اح رش

 عیبمهر 5 مزال مس و ان هن هدام ۳۰۵ هل رومم رابخ

 ۱ د .ر ولکمزال یادم نا هل وا مات

 رب عیاب هلهحو و ارز .یدلسد «هسل وا فات » هدهلحم

 مباب سیا فالتا یرئشم یم ضیتلادمب هدنروص یفیدلوا
 یسم نم ندرتشم كرهرو تزاحا هع هسرابد بولوا رخت

 ییسم هلهحو هزن | دام كردا خسف یی هسرلیدو ووا

 یسم هدهرو دم تروص مک تن .رردتا نیمضت هی ریشم

 راج یس هشسرابد بولوا ربح عداب هنن هسشا فالتا ینجا



 ۱ ۳ E EET و

 Nie ۱ شاه حر ۱ 1 دا 9

 لا نود ذا الو اف وق وم ناک هنال ادا ۳ او

 رام یواطحط ی ءارمشلاموس لع هدر او وفا

 واتح درو طرمشلا

 . دوعسلا ونا هنلو شا طرش ینامض مدع یتشم هکول ۲

 دادرتساندب رتشم یعسم خیس ادعا میا هدنروص ینلدلوا فلتو "

 ردا

 حس هرخآ لام ر هرزوا قلوا ربع عاب هلهحو و و

 ی هدرایخ تدم عیب هرکص ندقدناوا ضبق نو ماست و
 یییم ردق ههشدنا افتسا و دادرتسا یی یرتشم هسشا 0

 .عوسلانم ثلاثا لصفلا ف سداسلابانلاق هدنه رول هدا س

 هدقدل وا فات هدال یرتشم هدرابخ تدم حریم هصالاخ

 میاب كرکو نوسلوا فلت هدلاح ینیداوا یقاب طرش رابخ و

 هسا ندنابمق جسییم نوسلوا فلت « 5 0 حسف یس

 یناثم هسیا ندنابلقم و ی مق مان هل هسا زواج 2 یامسم لو

 . رولک مزال یس» رو هع) اب كن رتشم

 ريح عدا بویلوا صوصخ هجي عب یمکح كنهدام وب
 رولوا یراح ید هدد_ساف حس نادا دقع هرژوا قلوا

 ریدقلا حق

 كنسرنشم قافنالا ن 3 نو ربع عاب زکلا هلهحو و و

 هد هسب | سر e 2۳ ۳ ماماو راقبح ندنکلم

 . دوعسلاوا ررب ةا كم اب هروک هنیماما



 هماقاو اعدا ود یدلوا فات هدرابخ تدم درک ندزمکیدرو

 . رولق حییحر یسهس كنهدنا اعدا یتزاحا راهشا هند

 هک هدام ۳۰۸ %

 قاب رااح تدم [ من ینلدلوا رم عیا کلا 1

 1 AL تویمقح کام یدنک عیم 1 هش دل وا

 [ ۰ رونلوا دع یلام ] كعياب ىع

 عیبم هدکدتا فرصت هدروک ذم عیبم میاب هلتهج وب

 بولوا دفا یروت دم فرصت _هلسهسااو هدنضف د كنسسرتشم

 هرس هدیآ اا ضف ىج هذا كداب یزتعم کھلا
 ادا طرش رابخ ارز . قاب ههدام »٩« . ریدقلاحتق نهدنا

 ۱ . ردنا عنم اک

 هدنروص ییبدلوا ربخ عیاب زکلای ینعب هدلاح و [ و ]

 ضبق نیزسقلوا ینذا یو هلمنذا كمياب ىنعي [ ضبقلادعب میم |
 رای اءاق عم هدرابخ تدم [ هدند رو دف دشا
 مس [ هسلوا فلت ] ءرکص ندکدتبا خسف یس میاب دوخای و"
  هلهرطارش موس هکلب [بویلک مزال یمسم نإ هلغلوا خسفنم

 EE مر

 درشت

 مو كن رشم ] هسا ندنابمنف ا یک یتیدلوا هدض وقم

 ۱ رو ] هعیاب یلثم هسیا نداباثمو [ینتمق] ماع [ یهدنطف

 e ا نم ثلانلا لصفلاق سداسلا بالای هر دنه ۱۰ رولک مزال

 هل"

۰ ۲ 
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Né ماكحلا ةلجم حرش ٠ 

 ندربیسکیا یرتشمو عیاب هلهحو ینیدنلوا تراشا سرش

 ندسنکلم كنسرتشم نمو كمياب عم هدریدق یرلقدلوا ربخم

 رلردا .رلصهدنآفرصت هدعسم یرتشمو هدنع عیاب هلغمامقح

 ۰٩٩ » ۰ رولوا هدنمکح نکی ناک ینمی لطاب یرلفرصت هسیا

 . قاب ههدام

 نالوا نیعتم هلبا نییعت اب و هدندب داب ضبقلالیق میم و

 ۱ ورا خسفنم عس هسل وا فات هدندب یرتشم ےب ليلا لف نم

  CAWقاب او .

 یمسم نع هسلوا فلت هددت یرتشم ضقلادم عییم و

 هنا ندنابلثم و یتمیق یهدضق مو هسا ندنابمیق بوی مزال
 قرهنلوانمهمست یروک ذم می« یرتشم ارز .رولکمزال یلثم

 . قاب ههدام ۲۵۹۸ .ردشعا ضق هلش رط ارش موس

 هدندب عیاب ضیقلا دعب نع نالوا نیعتم هللا نییمت مکهتن

 هسا ندنالئمو یتتمق یهدضق مو هسیا ندناسق هسلوا فات

 .طرشلاراخق راتشدر رولکءزال یسمرو هیرتشم كءبابیناثم

 هرزوا قلوا رخ نوک ردق وش هد کیا هلهح و هدام و

 ات و ندکدتسا ضف سم یزنشمو هدقدنلوا عب دقع

 سف هدنر وضح نم رکیدکب هدرابختدم یسیرب ندنفرط هدیولوا

 فات هرکص ندنروم رابخ تدم عییم و ندزمکیدسا عس

 تزاحا هدراسخ تدم یرکید و هنس ٌهماقا و اعدا ود یالوا



ANYماکا درد  

 e 69 ۹ کس ندکدتبا خیس یر الوا طقف ! قاب

 هلماعم و و زاح انا هسا لوبق ندا خسف نتزاسآ و

 E طرشلاراخیف راتح در ر رولوا ش N ع

 . قا هنح رش

 هبا خسف یرب هدبولوا ری نډرب یسکیا ۰ هصالخ
 رحّوم تزاحا و مدقم خسف رک هسربو تزاحا کد و

 نوساوبعوقو رخّوم خسفو مدقم تزاحا كركو نوسلوبعوقو

 ههدام «ع» ۰ رولوا خسفنم ع قرهللوا حسحرت فرط خیس

 و
 زکلاب هسیا رربو تزاحا] هعس | یسفتقیه] ندنفرط [و]

 [یرکید بولوا] تاب مس ندنفرط كنآ و [لئاز یرایخ كنا
 ردا خسف یہ راد هو ورق | قرهلوا | ىح | ناک اک

 هرزوا ید لوا ناب اعا بولوا خسفنم عس هدروص و

 تزاحا هع هسرابد . ردقو کک كتراغا كنهرو تزاحا

 .رولوا مزال عس هلهحو ینردنلوا ناس انا هدردقتو ززو

 یسحشر بولو تروص ترد هدهدام و . لصاطا

 یم ا خسف هدکنسکیا یسحنکیا و یسرو تزاجا هدکنسکیا

 ۲۰۱ ته تا و ا تزاجل تدا یسحتشوا و

 1 ردسما خیس كراو یسمرو تزاحا كند رتشم یسحدردو

 یحدردو یا واو ینکیا بولوا مزال حس هدنروص یلوا

 . رولوا خسفنم مس هدراتروص

 3 a 7 > ٩ »ین .*:

  E 5 ۱شف ی
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 ردا خسف یب هسراید فرط نالوا ریخم هيلع ءانب . زلک
 . رولوا زب هسرابدو

 هدقدناص یلام ر هرزوا قلوا رخ ینحا هسمک ر اذک

 یصو یک ینجهلوا مزال عبو لطا راس هلمافو ثنسحا لوا

 كنيبصای كنصو هدقدناص هللاطرش رابخ یلامرب عیلاب لکو ای
 رولوا مزال مو لطاب رابخ هلینافو كلکوم ا كلک و دوخایو

 . طرشلا راخق یواطحط

 هح وش ندنرهدام ۳۰۰۸ و ۳۰۵ ۱ رک ذلا فلاس

 : .ردهلهجوچوایذاغ كعس نالوا هلاطرش رابخ هکیدلوا لصاح

 . ردها ران اهل نم توم ۳ تدم زوم ۲ تزاحا ۸

 هدام ۳ ۰/ 3

 [ هدربدقت یراقدلوا ریخ ندرب یسکیا یرتشم و عیاب ]
 كن راودنک قرهیمقیج ندنکلام كنتشم ن و كمياب عییم

 ابو رارریو تزاحا هدیسکیا و ۰ رولاق هرزوا قلوا یراکلم
 هسیا ردنا روم راخ تدم ندا تزاحا اي خسف هدیسکیا
 ! قاب احرشو انتم ههدام « ۳۰۵ » . رولوا مزال عب

 [.دواوا خسفنم ع هسا ردا خسف] یم |یسغنقره] و
 زاعلوا راستعا هتئزاحا كنرچید قترا و ! قاب ههدام ۱

 هبهدام ۰ , عویسلانم ثلاثلا لصفلاق سداسلا بالای هب دنه
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 تفافا هدرابخ تدم یح بوم دل وا طو ارس هللاوز كناقع

 .رو زا لحا ف هب دنه رولاق هرزوا قلوا رخ 4م هسا وب

 هل رو ص كرابخ تم هامل و تقافاأ هدزاسخ تام ص9

 .زعالاقسا هراو روک ذم رابح تولوا مزال عبو لماس یرابخ

 1 هدام ۳۰ ۷

 [.زما لاقتنا ] هتئراو كنالوا ريخ ینمب [ هراو طرش رابخ ]
 . رولوا مزال عبو طقاس یرابخ هامافو كنالوا ريخ کب

 | . ردیگ توم نونج
 رابخ هکرد وش یبس كنسماعا لاقتنا هراو كطرش رابخ

 یفص ا تراسع ندهدارا و تدشم رول دم

 يیدعا لاقتنا هنئراو یفاصوا راس كنافوتم هلتهح یییدنلوب

 . یلیژ زما لاقتنا هدو ۳

 هحنعا لاشتا هراو طرش رابسخ ین | هدنروص وب ]

 مزال عسو لطاب رابخ [هلبنافو هسلوا میاب هسمک نالوا ربخم]

 عیاو | رولوا كلام هعسم یرتشم | نزسقلوا ربع ینراو بولوا

 . ردنا افیتسا ندیرتشم یهو هسلا شمال ا ۳

 نزسقلوا خم یثراو هدنناقو هسبا یرتشم یخ یک او]

 .رولوا | اقا ندنسهکرت هسلا شمامر و یتسهرابو [ .رولوآ كلام هعسم

 هدردق ینیدلوا ریخت هدانا كعیا و یرتشم کەن

 مزال عس هدنقحو لطاب یرایخ كلا هسردا تافو یسغنق

 لاخ هننرابخ كنالوا رخ هلسافو كناسلوا ريخ اما ء رولوا



 نولاص لامر ندا صحش هدنلباقم نوا ا ضیق 3 زون

 E ندصخش وا و .رولوا 7 3 طفاس یراخ هسلآ

 ف سداسلا بارلا ف هب ده زالوا ح ص یسارش ا ن

 . قاب هح رش هدام ۵ لا نم ثلاثلا لصقلا

 4 هدام ۳۰ ۵ ۱

 او ېرشم دلرک نوسلوا مات هرکه یالوا )
 ندا ذافنا دوخا خسف یس ] نوسلوا ینحا ا و یسکیا
 [.رولوا] نالو [ ما۶ غیب هتنا زا روم ۹

 دل کو نوسلس دا ۲ قروه كراخ تدم هسمک لوا

 هلیضورع كس رب یک مون ابو نونح ابو قانغیاب اب و ضص
 .عوبلا نم ثلاثلا لصفلاق سداسلا بابلا ىف هدنه نوسمهلم

 عم ها ندرو راح تدم هدول وا رب عا الثم یک

 . رولک مزال یمسم نی هسلوا فلت هدند یرتشم

 ا خسف مس هدولوا رب هدیسکیآ یرتشمو میاب كلذک
 ارز « رولوا مزال مس ها رو راج تدم ندٌملوا دانا

 كنهروکذم تدم ندنش دلوا تان هدر و تدم قم ا رابخ

 یالط» كرابخ نالواعنام هدقع ماغ بول وا لطاب رابخ هل رو ص

 « قاب هدام (۲ع» .ییلیز رولوا مزال مس هرو رضلاب هل

 هلهحو ر وللثم قانغا ا نونج كنهسمک نالوا رم اما



 هاوبح ینیدلآ نواص هرزوا قلوا رحم یرنشم تاذک

 نوتاص هلهحولوا ا و هسنس نوجا هرج یتوقو یتسمورو
 4 بد نوعا قمالکا يع هك لصن هنتسوا نهتسلا ینیدلآ
 یتشرو كناوبح الثم اما هدهسا زالوا طقاس یرابخ هلردقوب

 یشیا یدنک ا و هدانز ندرادقم كحل هدا هر یتوقو
 هسک. نوجا هظف اع ندقوغص یهسلا دوخاب و هسس نوجا

 ۱ .روزلا لحلا ىف بدنه رولوا طقاس یرابخ

 لام لا نونانص هرزوآ قلوا رم یرتشم كاذک و

 . هدنه زالوا طفاس یراخ هلسما هدات کو ضق ندمیا
 موقت یعیبم ین لا نولاص هرز وا قلا رضع:یرتشم مکه تن

 . زالوا طفاس یرابح هلتسم | ضرع ار نوجا

 ی هدرابخ تدم هدلاح ینبدلوا رخ علا كلدذكو

 .زاملوا حس هسعا است طقف بود هه

 نهناخ ینیدروطوا هلیهرط هراعا اب هراجا هسمیکر مکن

 هدما وا درخ هرکصندقدلا نواف ندنکلام هرزوا قلبوا رخ

 رات رد زالوا ش چا طاقسا ی رایح لسم | ماود هدقمر وط وا ۱

 ثلالا لصفلا ف نسداتسلا تالا ق هب دیه و طرمشلا رابح ى

 ۱ ۰ عویبلا نم

 ماسلا لو ناز یل ذاص هرز وا قلوا رم عیب كلدک و

 ندبرتشم یک كلام ينيدناص هدلاح ینیداواربخم عییاب كلذكو



  ۳۹ا  DS O ET A Aرم م ۰: ی ۷
 او ثبت ۱

  1 ۶و

 AY UTE مالا هل ا

 تدم هد ولا نوناص هناخر هرزواقنوآ رخ یر هه
 دلا یرنشم هلسملناص هناخرب کد هدراوح هناخ وا هدرابخ

 هیفش ردقنيه هک دنا فش بلطاهداباخ ۱
 .رواوا نوا نخ يس هت دانم ها

 بلاط هلع ءاسو یندلوا كلام هعیدم هث دل وا رګ یرتشم ارز

 هنکلع یسعا هعفش بلط هلغلوا راکرد ینیدجلو یتح ههعفش
 . عويلا نم ثلاثلا لصفلا ىف سداسلا بابلا ىف هیدنه ردایلد

 . هلو كعیاب یني كنسودنک هدلاح ینیدلوا ربخم اما

 هدقدلوا ربخم میاب ارز .زمنا طاقسا یبرایخ یسملیا هعفش بلط

 للد کلم یروک ذم بلط هلع ءان بولوا قاب ام
 طرشلا راخ یف راتح در زالوا

 هدکدتا ماست هیرتشم ییم هدرابخ تدم میاب اذک

 ىلع اما ا لطاب یرابخ هسردنا ماست راتخالا هح و ىلع

 بانلایف هبدنه رولوا لطا یرابخ هسا رلبآ ج اس كيلعلا هحو

 . عویلا نم كاثل نا ق سداسلا

 ندنم رود شا دلا.نوناص هرزوا یوا رخ یر
 2۳ رکا .رونلوا رطن هسلوا كحهدوكوا نوا نوجا هرج

 تدم قوح رکاو .زالوا طقاس یزاخ هسا رود

 ندناو قوح هحکر نوکر .رولوا طقاس هسا رودوک وا
 تلاثلا لصفلا ف سدایسلا بابلا یف بدنه رولساص زا ناصقت
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 ماستلا عم م [ اب و نهر د وحاب قمراقبح هغلناص | عل كما ص ص

 ماسلا نود اب ملسنلاعم او هراعا ا و ]د21[ م الا لود ۳

 اعم یک اا تئارح و تعارز هدیولوا ی ِ

 عم ره عسم دوخایو [ك عا ] یعر ینراناویح هدنرلتوا یهدنا
 ارا کند كنسودنک ندرهن روکذم هدولوا ضرالا
 ار و فوت E هدول وا ناکد اب هناخ عدم اٺ و قمالوص

 ینلع رادقمر قوح زا اب قغاوص اب كملبا هوالع هشا اب مع

 ومالوص فا هدیولوا نکا ضرالا عم میم دوخای قمقی

 روکذماب قمالقا اب و قمراوق یثر ندنکاا دوک ذم دوخا
 او یقحاص را كنا عیم دوخاو كملبا نمرخ یک
 TE یل هدولوا هناخرب نالوا هدنسهراحا تح كنهسمک ر

 رزوا قلوا رب یرتسشم و میاب هلینذا ا ا
 ۳۳۰۱۱ افا یهتشوآ هماخ روکذع یرتشم هدنولاص
 نالوا ندنمزاول كکان] ینعب هلبا كالم فرصت [یک ] یسلیا
 [ربخم عیاب و هیلعف تزاحا یسعا فرصت ] كنسرتشم [ هلهحورب

 یل[ هح ولوا هدلاح ینیدلوا ] شقلوا مس دقع هدزوا قلوا

 ماسا و نه راب < استو هه اب ىسمراقىح هغلتاصاب یسکعاص یعسم

 نوق عیبم ابو یسملیا راجا ما تلا نود ابو یلستلاعم او

 نوا هدیولوا نمرکد میم ا و یبشرف هدرایخ تدم هدیولوا
 فرصت ] كمياب هلهحورب نالوا ندنمزاول کل یکی سم فرا
 _ ما ءاقتتسالا لیلد تافرصتلا هذه نال» [.ردباعف خسف یسعا

 « ییابز تاللا دمتعت



 ۸۴ 4 ماكحلا ةلجم حرش

 ههاضر ۱ £o 1 ی مدنا طام_سا ی رابخ را ۱ مدل وا

 زاو | ندارشو جو ]ا ا مدتی حسف ۲۱ ینارشاب ع 1 یلوفخسفو

 هب دیه [ «ردرلزوس ندا ت تاالدهباضر مدع ] هدقع | ی ؟ مد

 . عویبلانم تلاثلا لصفلاف سداسلا بابل
 یجسقاب تزاحا هلا یلف كرەماب وس روسر وللثم وا ما

 تاب جم یم اتوا یعرش مکح اکو بولوا لطاب هسا دارم

 . لکد هنطاب هسقو ردا قلعت هیهاظماکحا ارز . طرشلارابخ

 هدام «۲ » یدنلوا تراشا و هلکماسد « ردرلزوس » هدهلګ

 فا هح رش

 مدتسا وزرا اب مدوس و ین هدن ول وا رم یرنشم مکه تن

 هلا رازوس نانا تلالد هاضر ی اعق یدتک همشوخ اب

 . رو زلا لح ىف هدنه زالوا لصاح تزاحا

 44 هدام ۳۰ 6 4

 مدع ] هدقع [ لعف خنف و هاضر] هدقع | هلعف ۲
 . قاب همدان «۸)» [ .ردلعف ندا تلالد هاضر

 ىلعف خسف و هبلعق تزاحا ندنفرط یرنشم اب عیب هداموب

 هدهسلا یدناس "الاحا تاعورف یهدنتح تولوا هطااضر نوجا

 روتر ر ی اشا نلعق ها
 ینیدلوا] نشو ا مس دقع هرزواقلوا [ رب یرتشم الثم]

 هاب قعاص رسراسح اب هلا راځ [يعسم هدنراخ تدم هدلاح
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  Eنک ناک یعالکوب قا هسا د 1 لاطب

  aرولاف قاب ناک 6 .یلرخ ید هدنسکیآ بول ۰

 لاق مث مایا هئالت راسا هنا ىلع ادحاو اسرف عاب ول لک و

 لصفلاقسداسلا بابلا هیدنه الطاب ناك هفصت ىف علا تضق
 یورهآو عویسلا نم ثلاثلا .

e 4 هدام ۳۰۲ # 
 اک

 او ] يمنا [ خسف ] كفرط نالوا بخ [ كرك]
 یک ینیدلوا ] حبح هبا لوق ینب [ الوف ] یسریو [ تزاجا
 مو قلم [ . رولوا ] حیی [ ید ] هلبا لمف ینمب [ العف
 ا نم ثلاألا لصفلاق سداسلا بالاو هدنهو رهمالا

 ما رم ااو مکه تن

 رد و هباوق كخسفالوا یو یش ترد ها هامون

 مدفا ی جک ها لعف امار هالو د افشا وا را

 ی 8 et هدام ات ۱و وسص یحنحواو ی 3 . ودشع وا

 3 ءاسو سشخلوا ناس هللا هدام E حد در وص یحشدردو

 ۱ هک هدام ۳۰۲۳ |
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 ن نگ نوجا ا زی یہ و كجا طاقسا یرابح عیب

 علا هرزوآ كم ا هدایژ یلامر هلوش هعیم عیابایو طح ردق وش ۱

 سداسلا تالا ف هدنه رولوا وات هاو یو
 . عویلانم ثلاثلا لصفلاف

 یرابخ هرکصندقدناص لامرب هرزوا قاوا ربخم عیاب میکهتا

 یمسم نم هعسم نع یرنشمنوحما قلوا نح ىس و كما طاقسا |

 هلا عیاب كردبا هدایز لام رب ر کد ندسنح ر هقشاب ندنسح

 حس دقع ندک بنات هلا خسف یلوا دقعو زااح راهساواهلاصم

 بابلاف هیدنهو عوببلانم ثلاثلالیق هازبرولوا هدنمکحشعلوا

 . عوببلانم ثلاثلا لصفلاف سداسلا
 یرتسا کیا هرزوا قلوا رخ هدهدنسکیا یسودنک عبا

 قاقحتس الا ۳ هسل وا فات یار هر 2۳ استو حسب

 مس هدنسساقاب هلس راهسل وا زرع یرنشمو عیب ا طض

 ندنم هدرنسا نالاق یاب دقعو ارز . زالوا زاح روک ذم)

 ین دلو لوهح یودا ردقنهصح روک دمو ینح هلوا هایسهصح |

 هه دنهلا ىف لاق زالوا زاح عس هحنحوم هدام ۲۳۸ هلتهح |

 ريغ رایعا طرشب عسلا نال ثااثلا لصفلا ف سداسلا بایلا

 ةارنع قالا ىف ةزاحالا تناك اهدحا كله اذاف مک ای دفش

 ` . زوحالف ةصطاب دقعلا ءادسا

 نییعتالبمیابهدلاح ینیدنلو دوجومزتسا ییاروک ذم میکهتن
 یهدرتسا وش كردا نسنایو مدنيا لاطبا راغ یهدنسب ر



eملا ر ررد  

 : د . رولوا حس حسو 6 ما نود هروگ او

 ۱ ( ردراح فالتخاو ید هدتؤر

 خدلوا قحال یملع كنبحاص هر م خسف هلتهج وب

 اخ ۶ ۱ وال ا ندا
 س لدنروم راح تدم. . رولوا مزال حس هسا رو ص

aقحال ك  E Aاتع و راجرد نوسوا ك  

 ا راک ی

 ت هسیارولوا قحال یملع هدرایخ تدم خسفادم طرف

 ۱ هنم عون ی عاساا لصفلاق هصالخ رولوا حى خسف

 . قاب ههدام « ۲۵ » ۰ عوسلا

 زال قول كنملع كنسحاص ررحم هحور هدیلوف حسا

 لوق خسق هدننابع كنحاص هسک نالوا رع هلتهح یل دلوا

 اسف ندزلوا رادربخ یحاص هخیسق وب هدک دتا خسف یعس هلا

 لوا هيلع ءان بولوا هدنمکح نکی لیا الاجور روک ذم

Oرا ف ج زولوا حک یزاحا هساوآ زج هس  

 و زلا

E ۰۳ وا قلوا ريخ نوک چوا  

 ۱ ةتخا میا نوجا قوسما خسف ییہ هدراخ تدم هد نوناص

 7 ید كردا بصن رخسم لکو ندنف رط ما E هسا

 E . طرشلا رانج ف ا وارد ودنا: در

 ندتدآ نوتاص ییامر ٥ رزوا قو E ی رشم



CH E ۱ 1 
 قعلوا خسف عس هدنرخا ضعو كار و تزاجحا ه هعرب تم

 نون وا یی ار E واعیاب ك 5 نالواريخ زالوا زاح |

 قولوا دد فاش هر 0 وسل EAR را عیمو]

 ظرش واخ ار ر . نو وا 0 درک میمو |

 هدنسضم) هللا خف هدعسم ضع هلهح و وب بولوامنام هب هّقفص ماع ۱

 هاو بولک مزال برف كن هقفص ماعلا لف هدکدلر و تزاح# ا

 اذک قب رفلا روح ثب ماعلا نوا فالح ار نا زی اح ۱

 . عوییلانم قاتلا لصفلاق سداسلا بایلاف هیدنه طیحمایف |
 زی هسمک نالوا رخ نمی راخلا هلنم هکردللوا مولعم ق

e.سلعو رخ كرا دفاع ن تنساس  
 ..راتخشرد روان هلوا زین ین ها لمف دوتا

 هللا ىلعف خسف نیزسقلوا یماع كانبحاص ابا نم مکهت
 . رولتسهدنا و 1

 مس هرخآ یم هدراسیخ تدم هدیولوا یخ عيا الثم "

 خسفنم حس هلس هسلوا قحال یملع كنیرتشم هبشا راجماا

 . هکلمیلع عیلا ءاقبتسا لیلد هال رولو

 كالم ,فرصت هدسنع نالوا نه هدی ولوا رخ .یرتشم اک

 . رولوا خسفنم مس هدکدتا فرصت هل

 دم ومظعا ماما هدکدتسا خسف هلبالوق خسف رایاهلنماما
 یملع هدرابخ تدم كنبحاص هخسفو هروک هیلامت هلام

 لات هل اهم> ر فسو یا ماما طقف . ردط رش یسلوا ق



 ههدنه زامهلوا زی ىر حس فو موق ص یصو هسا

 . قابههدام « ۸ یصولاو بالامسیفرشع عیاسلا بابلاف

 ا میاب ندنننلام ینبدلآ هرزوا قلوا رخ هسیکر

 شید ب ۶ لالخ هترابخ تا لوا ین كنسرتشم ها

 ۱۱۱ را هارد ام ید ها طاقسا یزاخ یا
 قاقحتسالاب رانخایف عباسلایف هزازب ردا خسف یی هسیارایدو

 حسی عس ءهزاحا هلا طاقتسا الک یرابخ هلهحو هدامو

 ییا ندنرابخ هسمک نالوا رب نوکچوا الشم یک یغیدلوا

 و یلرخ نوکرب کلا بولوا طقاس هسا طاقسا ینوک

 لصفلاق سداسلا بابلا ىف هیدنه امونالا طرتشي مل هناك راصو

 . عزیلایم لوألا
 . ردح راح لاطبا ید افاضم هاقتسم نامز

 یراخ هسارولک نراب دوخاب نراب هسمک نالوا ره الاثم

 هلامال وو اده نال . رولوا حس هسید مدتنا لاطبا

 . عوسانم ثلاثلا لصفلاق سداسلا بالاق هبدنه

 نالوا رب الثم . ردلکد حس راح لاطبا ابقلعم اما

 .لاطا یمطرش رابخ مهسیا زملشیا یشیاو نوکوب رکا هسمک
 هدنه زالوا لطا یطرشرابخ هسملشبا یشاوا هدو د مدتا

 ترا كا ارش . عوبلانم ثلاثلا لصفلاف سداسلا بابلاف
 رام و ال قلوا هدنسلک كعسم تزاحاابخسف هرزواییدنلوا

 ۱۳۰۰ نا اصل هل ناو هقفصو طرش" رابخ هتسلع ءاس
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 تلالد 9 یرکذ قرهلوا قلطم كنهدامو مک هتن . .عویبل ۱

 . قاب ههدام ۰

 ینودنک هک روم ردات هام ا

 لدی دند شقلاس لام دا در
 صالخ ندقلهتسخ ابو یسهلزیمس كلاوح نالوا میم هدایز وا

 هدلوتم "لصتم یک یسملج ایا كتر روت اب و و

 میم دوحای كمجبد اب قعایو یو نالوا میم دوخایو رولوا
 ربع "دلصتم یک قعاب انس او كمجید جاغا هتنرزوا هصرع نالوا

 یسمرو كوباو دوسانو یسملیروای كعيبم دوخایورولوا هدلوتم

 خسف قترا بولوا مزال مس هيا رولوا هدلوتم "صف یک
 .عوبلانم ثلاثا لصفلاش سداسلا بالا ىف هدنه زالوا حک
 هدف هدلوتمریغ "هلصفنم دايز 8 یسهلغ كلام نالوا ماما

 عیسم لصا یهدایز هسیا رولوا ربح یی یرتشمو . رداکد عنام

 همراب یعببم هروک هنیماما هسیا ربا خسف رک او . رولا واهلا

 كتهدايز هزوک همظعا ماماو . رولس هوقلا یهدایز كردبا در
 لصفلا ف سداسلا بالا ف هدنه رولک مزال یدر همباب ید

 ..ظ شلاواخ یقرحو ور
 ید هدنزاحا هسمک نالوا رخ هدعم و و ۴

 قلوا رخ یصو ر هکهل وش. رداشتسم هم وش ندنو ظقف .رولوارخم
 ندقداص هشورعكس یناامر ولتمق شوع كس كسص هرزوا

 قر هشوّرغ كکیآ یمق كلام روک هم ههراخ تب 2



 ق ۳ بابلا 1 هب دنه تعلاو هب و رلا ۳ یو اده

 زنا لامرب ندیسک کیا .رزوا قلوا رخ یرتشم 0
 E هسا وا رب یہ هدنس۹صح كنس ر ۳ ندکدتا

 هع رابح ۰ رول هدا خس# هر ها یرابخ هدنسهصح

 . رهنالا عمو یقتلم ردو م اس

 4 هام هدقدلف طرف نوا یعا راش 0
 کس كيهداموب حک هدر وصول و لا هب هعلاطم رظن

 ( . رووا

 هلا تدم نوزوا ےہ ص قحهسهاط e هدارشا یام 5

 هلا خف یی اب هیرتشم هدودلوا طرش رابخ نوجا یرتشم

 .رونبد نوسملزو مک هکتبا ضد یعیب» اب تیا در هعل اب یعیبم

W\»تزاحا هعر ا صف یعسمو .۰ فا 4ه دام  ys 

 یرنشم هدراسخ تدم هے دلزو هدنناب و ۳ د وحان

 لصفلا ىف سداسلا بابلا ىف هیدنه زلک مزال عییم نم هنیرزوا
 : عوسلا نم تلابلا

 نوسلوا هسرولوا مک ره نالوا ربح هلطرش رابخ هتشیا

 هدیولوا یصو اي لیکو هکولو .رولیهدبا خسف یس الاب هجورپ
 شفاص ههدایز ندنرکد اب و شللا هلا ناصف ندنرکد یلام رب

 نم لوالا لصفلا رخا ی عاسلا تابلا یف بدنه نوسلوا



AYY ۳ 

 یورشا نم هد ا در یرسد هسا وا رب یس یسا رب ۳

 ره یرکبد هتسشا خسف یسلر و ۰ تا نع ط رشلارابح ۴

 هللا امهحر نیماما طقف . طربشاا رابخ ىف راست رد زامهل وا

 . رولسهلوا درفنم ادر اي ةزاحا < یسیرب ندراعباب هروک هب یلاعت

 یرجددو تزاحا یر هسا | رول وا هلا نانقف ۳ دّمع اما

 لكنهدنا خسف و مزال e ۵ لس ۹ صح فكالوا ره بول هدنا در

 ىنعالاک ةكرشلا بس یرتشلا یضرل .رولواخسفنم هدنسهصح

 ۱ . طرشلا راخ ىف راتحدر

 نواص لامر هرزوا قوا رم نک ی رشم مک هتن

 . ردبا خسف پب هسراید هدنجما نوک لا رد هدقدلا
 هب یل اعت هلل 42۳ ر مظعا ماما 1 DDE رول وا ره هس رابد و

 نوناص لام ر هرز وا یوا رب یراودیک هم هروک

 رب یی الد ىڪ ج4 ۳ داره یر 1 ندنراقدل |

 ط رشلا راح ف رام در نههدنآ خسف

 خسفنم هسشا خسف یعس یر ندهسمیک ییا لوا مکهتن
 هدلاح ینیدلوا زبحم یسیر ارز .زاملوا زبح کید قآ را هلغلوا
 ینا تزاحا یر کی د ه دلاح ییدتسا در یر ۳ و در یازگیداآ

 یاب هه ینح هل وا ثداح یگ تک ه دعسم ها وا ربتعم

 یعو هشسصت ۴ حبلا درالاقو . یاب ه هدام »۰۹۰ .رولوا ر رمهنم



SN TREN BYماکحا  

 ی ودنک یسهلق فراصمو یتفلک یعب یوم هدقدلوا تجد ا

 . عوبلا نم یالا لصفلا ىف میاسلا بایلا ىف هیدنه ردهرزوا

 هدر ده وب هک [ رولوا ح] مر رک كعسم یس [هسرابدو]

 .ردیعرف كنهفن | هدام .هدامو .رولوا مزال عس

 ینام رب هرزوا قلوا رب نوک شب یسودنک عییاب الثم
 ب یجنرب نمی هدنجما نوک شب روکذم هدکدتا مس هرخآ

 خسف یعس هسراید نوک یحنش» اي یجندرد اب یحنجوا اب ینکیا

 ختسف هاهحووب میاب طقف .رولوا خسفنم عیب هدلاحوب و اردنا
 یرتشم هدهسد مدلوا زج س ندقدا وا خسفنم كردنا حس

 مکهتن . رولوا رخآ عس و زئاج اناسحتسا هسشا لوبق یخد
 عی بودبا ختسق هرکص ندقدلوا نی ییہ هد ولوا ر یرتشم

 و ر ا هاماتمو و ر ها لوف د
 . رول واز یعس هسرلید .طرشلا

 كنوک شب هدقدناص قرهلوا ر ردق هنوک شب هلتمحو و
 هروک همظعا ماما هک دما روم تاغ بولوا جم هدنسدعح

 .رابا ىف ةباغلا لخدنال الاقو .زالوا ىتنم راخ

 كنهحک هسک نالوا رخ ردق هرهظ تقو اب ههحک اذكر
 را هک دعا روص تاغ بولوا رحم هدنسعح كرهط تقو اب

 .عوسلانم لوالا لصفلاق سداسلا بابلا ف هبدنه زالو تیام

 هرزوا قلوا رخ رلعباب هسمک رب هروک همظعا ماما طقف

 لوا هرکض ندکدسا ارتشا لامر ندشک ییا هلا هدحاو ٌهقفص

N 



 حیاب هدیودنا ارش ابو حس ا يا ندنانمق ا

 . رونلوا رظن هسا طرش یرابخ هدنسلر ژ کلا یرتعماب

 طرشراخو لصق یینمهدکشسکیا رک اند راعسمروک ذمناعاتم

 .زاموا الاو .رولواحیضرابخ و عیب هسیا ردبا نییعت یلام نانلق
 رمالا عمو یقتلم زالوا حییح هدنروص چوا ناتسلای اهل

 لصف ین ۷ رازما نامت لاو لسصم قغ ۱ . تارابعا ق

 ىع طقف بودا ناعت لام ۳ رلزملبا نیعت ییام طقف بودا

 سداسلا بابلا يف هدنه زالوا حسی ع هسا رازعا لصق

 حییم مه هدر وص یحرب ارز .عوسلا e سماحلا لصفلا ق

 نم زکلا هدنروص ینج واو عسیبم کلا هدر وص ینکیاو نن مه

 رولوا دساف مس هحنماکحا رلهدام ۲۳۸و ۲۰۰ بولوا لوهحم

 ناکف دقعلانع حرااک رانا هف یذلا نالرهنالا عج ف لاف

 ام رام هو اول لادا كلذ نکی اف هربغ هسف لخادلا

 نیمولعم | ئ و عيال دسفم مسیبلا ةلاهح ذا زوجمال
 یهنا ناو لیصفلا الا

 1 هدام ۳ ۱

 او عيا ر کلا یا [ فرط نال وا رب هلا ط رش راح |

 هدنراح تدم ] ینحا هله> و ی رش هود 1 هدام او یرشم زکلا

 ه دیس هم كعسم | یہ هس رب د هدنو رط ت ادم ین دل وا رم یعءل

 راح یربشم و ۰ رول وا حیسقنه جو هدن روصو هک | ردنا خیس |

 در یلام يیدشا ضف و | شا هرز وا قلوا رح ai طرش



 کام رایخا الول ها عم یرتشلا كلم ىف لخدیال میابلا نذاب

 لوالا لصفلا ف سداساا بالا ق هب دنه و راتح 93 ضقلا

 ِ ۰ عوبسلا نم

 ج ءعس دقع هرزوا قلوا رب ه دنهص) یلامر ندا مق

 ثعسم هل ههل وا نم اا راب | هفام ید هدناملتم والت ین دل وا

 ق قرفال .رولوا حسی ارشو E هرز وا قلوا رب ه دنفصا

 لیصف كرك نمم . یرتشمللوا میابلل رایلا نوک نيب كلذ
 .راتحدر توافتال دحا ولا فص و ۰ نوسهوا هد نوش وا

 هلک یللا وش هرزوا ملوا سخت هدنفصا حیا 4لع ءا

 ه دعسم فص حیا ۹سا د مدل | ید یربشم و مدناص کس یاد

 الا ف کلا نم نال , رولوا رک مدهلک نشا یر یل

 هحصلا عنعال عویشلاو امولعم ن ىلا فصا رص ام ولعم ناک ادا

 . زاولاو
 قنادخ ةلک یللاوش هرز وا ملوا ريخ هدنفصن ی رتشم متن

 ه دعسم فصا و حی هسا ۵ مدناص جد حبایو مدل | لات

 هق را ا هل 1 ا یدلافصتلا در نآ هو .رولوا رب یربشم

 قیرفتلا ادم یضر هالعيابلا ىلع هقفصلا قبرفت هيف ناك نا و

 ۰ عویبلا نم سما ا لصفلا ق سداسلا باللا ف هب دنه

 هش و مع كس هرز وا مل وا راح ه دنفص) یا وش عیب ۳

 هدرکید فضا و رح حیا هدعسم ففصا و حسیخ هسا 3 مدناص

 .رولوا مزال عس
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 عقد یطرش رابخ ا احا یاکید و خسف یس ینو

 لوا هسیا رولوعوفو مدقم یسغق ندنزاحا و خو هدکدتا ی

 هدنسکیاو .قاب ههدام «۵۱» .ردقوت و بن كرکید بولوا ریتعم

 هسارلردا تزاحاو خسف هدنامزر و ندر بانتسمو تان ین

 اب و ردا خسف بتسمم هدنا یبدرو تزاحا كرمان ینا

 خسف هسیا رابا خسف بان هدنامز ییدرو تزاجا كسنتسم
 ابف فرصت وهف خسفلل عرش راخلا نال . روناق حیحرت قرط

 عم ناحیضاق هحخو رابتخالا یف ک یلوا ناک و هلجال عرش ۱

 عوبلا نم سداسلا لصفلا ىف سداسلا بابلا ىف هدنهو رهنالا
 . قاب ههدام 0

 هسمک نالف رکا مدناص اکس هشورغ ردقوش یلاموب میاب

 ید یرتشمو باحا ود هسبا رولوا یضار ردق هنوک ردقوش

 كعد شمنلف طرش نوجا ی جا رابخ هسشا لوق هلهج ولوا

 یضارو مزال هسا رولوا یضار هسمیک لواو حیح میب هلغلوا
 دسافلا طرشلاب لطب ام ىف راتحت در رولوا خسفنم هسپا ژالوا

 نعآ تدم یی نوڪ رکا و . رحبلا نع هقیلعت حصي الو

 . زالوا حییخ مب هسیا زالوا

 هددساف عی والثم ین دلوا تبا هدح عب ۰ طرش زایخ

 قلطم ود هدعس هدهلحم ؟هتن . رولوا با ضقلا دما ید

 .قاب,ههدام «دع» .ردشعلوا تراشا اکو هلسعلوا رکذ قرلوا

 یرتشلا هضق و امهلوا مبابل رابا ناك ول هنا يف ةدنافلا رهظت



 1 وا رخ هتموا هکنو ا مس اقلطم هرکص ندک

 . رحلانع رانج در

 . ردشلدا فصوت هللا يصو همولعم « تدم » هدهلحم

 . ردمزال قلوا مولعمیلدم كرابخ ناناق طرشهدهدقعیاننا ارز

 ردق هب هجنسا راک زورابو 9 جافرابو ما رخ هيلع راس

 نالیدیا ود مدلا اب مدناص هلط رش ملوا ریخت كدەەحنلك نالفايو

 ناعیاشمهد ولدا طرش هددقع یاننا راخاما .رولوا دساف ع

 نسرخ هن د یر هم یاس ندن رلکدتا عس دقع رایخالب

 لوا کلا ا یاس هنتګ كعس هسلدا تدم نابعآ هدیوید

 « ه٥ » .ةلاقالا كلهلوق ةلرنع اذه نال . رولوا رحم هدسلح

 اک مایا ةئالث رال اهلف مایا ةمالث رانابتنا لاقولو . قاب ههدام

 : عویسلانم لوالا لصقلا ف سداسلا بالا ف هبدنه یمس

 الابهجوررایخاب مسنالوبعوقو كرهیلدبا نبعت رابخ تدم

 روک ذم ا سا ندنروص نوک جاقرب نکشلزا راف

 هتفگ عس هرو هب یاعت هلاامهحر نیماما هسا طاقسا یرابخ

 . "قادام « ۲۵ » روزلا لحما بدنه رولوا بلقنم

 رلهستناطرشهدعس دقع نح یک رب كل هنس رب .یینج میاباپیرتشم

 هدلاح و بولوا زاح هلهحو ییدنلوا تراشا هدحرش یانئا

 یرتسشمای میاب یی بیتتسم هدمهو هنسکوا ینمب بلانمه راځ
 تنتسمو رولوا نم یس بیات هدنروصو . رولوا تبان نوجا

 ۱ ندسنتسموبات اما بولوا مزال عم هسا اردنا تقفاوم اکو اک
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 . رولوا هلا كنا رایخ طرش كرهد نسربخم نس هسرکید
 دقع وند مدلا ای مدناص هرزوا ملوا ربخم ادا ۰ رولوا دما ۳
 نوک جاقرب » رولوا تقوم هلنالوهحم تقوا ۳ ۰ . یک كعا ت

 هرزوا ملوا رخ ردو هر هحینلک نالوا ردق هبهحنسا 9 زورا

 تقومهلا مولعم تقوی ٤ . یکكما مسدقع ود مدلااي ا
 یخ قافتالاب عس هللروص ینجواو ینکیاو یر .رولوا

 واج ی رس دخت مس هلتر وص یحدرد اما بوم وا

 والف یندلوا نی طرد هددقع یا
 دخ یط رشهلس هر ص نانو چافر یحو دقعلادعب

 یسیر رکلاب رکو نوسنلف طر رکا نمیاتم لو اخ
 نوسنلق طرش نوجا یسهقشب ندنساتتم رکلاب ابو نوه

 : راو

 ندندقاعتم 1 ندن راکدتا عسدقع رایخالب نیف رط الثم

 . رولواتبانرابخ هسید مدلق ربخ هتفهرب یس هنرکید یسبرب

 هرکصن دقدناص هشوغزو یلامر ها اف هنر

 ماما یسعد راو مشو رع زوباپ ماموا هدنس من هب یزبشم كعیاب

 سداسلا .باللایف بدنه ردطرش رابخ هروک هس رات رخ دم
 . عوبلانم لوالا لصفلاف

 هلع ءاس . ردقویمکح كرابخ نالیدبا طرش دقعلالقاما

 دند مدلق رحم ییسهدعس زمکحهدنا دفع  هنس رکید هب.میکرت

o 



Nر ررد ۷ ۱  

 4 او و ۲ 1 اتم ن ۳1 ا لوادر ال
 3 0 تام وج هکر واوا راح نوسناوا هسا
 یراترضح مظعا ماما اعقاو . رد دوا تراشا اکو هلرک ذ

 3 ی تیمهلوا هدا نتوحوا قدم كطرش راس

 ۴ ۰۱۰۸ دوي دالا یتخهلوا دشاف عیب هدكدلدما
 وب ءا هنغیدلوا زئاح هسیا روئلوا هلواقم نوکجاقیه هدندنع
 ۳ ۱ فرا هاو لا لرق دارت همون
 ۱۳ ۱ اد ارا لق تلامپلا راشم هد هدامو
 .. ردشعا جرد قرلوا

 : ٠ عس هللا طرش رایخ هکیدلشالک | ندهحورمشم تاحاضا

 9 . ردهلهح و ترد

 3 ی / ۱ عیب ادرفنم ۱

 9 ۸ ها 4 3 :e یرتشم اد رفنم ۲
 3 1 ردا ق واريح E مه عب ر مه نعل اعمنخ ۳

 ۱ ٣ ) یس ربع كسرتشمو عیاب

 9 6۱ هلسدوارک د قرهلوا قلطم یژاوح كطرش رابخ
 3  هدنسیضمپ ا طرش را هدنسلک كعبم هکرولش
 ا هدینآ مک هتن . یک عم علرو تلث . رولوا زئاج یخد

 9 . رولوا

 لس ترد ۳ ید e تدم



 ارا هسشا ارا یتودم هرزوا قلوا رخ نوک ردقوسش الثم

 مزالف لخدماسمآ هاب هالا یف هللعو . ردلطاب طرشو حییخ
 فرص ىف حصب 6 هیصو ىق حصیال ها هسایفو خسفلا لستحم

 ید نوجا نص هدنهرو . طرشلا راخ یف قتنمرد سس

 مزالالصا ندنناح نہ ص نهر ارز . ردلکد زااح طرش رابخ

 راد ر دف

 قیدصت یرایخ رقم هدرارقار نالوا رابطا طرشب یتح

 راتشدر رابا لشالف راخارارقالانال . ردقو یمکحهلسهسنا
 ردا رارقا عاب یعس دقع نالوا هلبارایخ طقف . ط رشلارابخ

 «۰» ۰ ردح هلتهح ینحهلوا عجار هعسرایخ هدلاحو هسیا

 هاما رقم هسا قیدصت یرابخ یهدعس هلرقمو ۰ قاب ههدام
 ۰ طرمشلاراحی راتحدر ردروح "

 را
 1 هدام ۳۰ ۰ 3

 دوخایو ىرتشم ] زکلاب [ اب ] و عیاب زکلای یی [ میاب ]
 ینجا دوخایو [ ندرب ] یرتشم مهو میاب مه یی [ یسکیا
 د وخاب كما خسف یی هدنجما همولعم تدم ] ثلا صخش ینعل

 قملق طرش هدعس هرزوا قلوا ربح هدنصوصح كملبا داقا

 لرک یرتشمای عیاب . طرمشلا رایخ یف یواطحط [ . ردزناح
 راتح درو راترد نوسلوا لیکو اي یصو كرکو نوسلوالصا

 نوسلوا نوک جولای ییااب رب رک رابخ تدمو . طرشلارابخیف 7
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 a یسضع كا اا چ او

 هتک | یک قملق ىا او ی نالوا رح ء یس . ردا عنم

 . زالوادقعنم عن هدنآ هلیتهحیساوا مدا ی نالوا رح میم
 . طرشلارابخیف رح ردلکد عسلح مدا یب نالوا رح هکنوج

 قاق فاضم هریغلام یس . رلبا عنم یتلع ماع یسضمو

 بویلواذفا عب هدنآ هلیتهج یسلوا ریغلام عم هتشيا . یک
 : رالاق ف
 یسضعب و :یک طرشرایخ ۰ رلپا منمیمکح ءادتبایسضعب و

 یمکح موزا یسیشم و . یک تیور رابخ ۰ ردبا عنم یمکح مام

 . طرمشلا رابخف رهنالا مم یک بیع راخ ردنا علم

 نانو یتیلباق هخ سف بوشوا صوصخحم هعس . طرش رابخ

 هعفش ماست «تمسق « هلاقا «الثم .رولوا زاح هدمزال دقعه

 حلص لام نع « هراحا « تاقابسم « هعرام « هناولا تلطدم

 ۱ حلصامآ ٠ رولوا ز اح كما ط طر راح هدنهر نوجا نهارو

 ردلکد لمنح ف ارز ۰ زالوا زن اح طرشرابح هدد وف نع

 :  هدهلامتلافک اب هیسه تاافک نوجالیفک اب هل ونکم اذک

 ..ردحیح كنا طرشیرابخ هدهلاوحنوحا هبلعلاحایو لب و

 ۱ اکو هعیدوو تبراعو رارقاو هبهو تبصوو تلاکوو ارا اما

 1 ی لکو حس كما ط رش یرابخ هدردن و نک و قالط و

 ۰ ردح رایخالب رارفاو تلاکوو ارا بویلوا یمکح كرابخ



 لف عییلا ضع كالم هقفصلا قرف رابخ ۲ ! ! قاب 0 هدام

 ! ! قاب هنح رش هدام «cA . لس لاا

 رابخ « قاقحتسا رابخ هقسش ندراراجب رک ذلارام كلذک

 ارجاتسم مسلاروهظ راج « یلوضفلا دقع ة زارا < تنات
 ۳۲۹۰ » ۰ ردراو ید رارایخ یک ان وه عسلا روھ رابخو

 ! قاب هننراحرش رلهدام « ۷۷ و ٥٩۰ و ۳۷۸ و

 1 لوا لصف *

 نوا بولوا [ هدنناس ] کا كنا( طرش رابخ ]
 1 د ۱ لعنت یهدام ۱

 طرش هل نم هدنس در هلا لوق یدقع لصا . طرش راخ

 ۱ . زدشلوا رغ كرا
  هباقع تاع . ردهبلقعتلع . لوا عون . ردعونییا تلع

 . ردبش ناشوا زی اح ا یسحار نتنشود تک

 هدقدلوا دوحوم هبلقع تاع هتشبا . یک «دادوسالاعم داوس

 ۳ . رولوا بجاو مکح هاکنآ ۱

 یک « كلملل عيب ۰ ردهیعرش تاع . ىنا عون

 و فو 2 هدهسیالکد زا ینلخت ندتاعو كمکح

 ۰ رولوا یالوط ندعناوم یسحارت



 ماجا ررد ۸۱7٦

 کی هرزوا ر ییدتسا 0 هکر مک هتن

 هنس وک کرس روک ذم ناق ناقآ ندننروب هد غ دقاب ۳ كنبح

 نامض هسا شتاب هل صا تاسح e هسشا س رو یر

 . عوسلا ىف ا زلک مزال

 (سداس بای
 یاب یسلا كعوس تا نالوا مسقنم هاب ید ی

 [ یلصف ید بولوا هدنناسب ] یماکحاو عاونا ك[ تارایخ]

 |[ .ردب واح | یهدام ر شما و

 . ردعح كرابخ هدهدام ییارعآ ۰ تارابخ

 هنر دنلوب ىسەدىدع عاونایسه وا دارا هلسهفیص عج كرابخ

 را را فصو راخ طرت راح هوش دیس
 بوللو ررفتو نیغ راځو بع رابخ « تور رابخ « نییمآ

 ید هرزوآ قلوا هدلصفرر یربیه هدهلڅ رابخ عون ید وشا

 .روشوا نا هدلصف

 هدنراحرش رتهدام ۳۳۵۹و ۲۲۳و ۲۱۷و ۱۸۱ هقش ندو

 هقفص قرف رابخ لح فتک رابخ لوق راخ ندا روم

 ردراو ید تیم ناو

 کیا هقفص قرفت راح هکرولبشالکا ندنناحاضیا كناهقف

 ) VW « ۰ اصقا میلاروهظب هقغ يلا قره رابح ۱ ° ردولرد

 رب ۳ ۲۳



 ۱ اعالا ج جیم ی
 ةد وا یا نم هه بقا لا اتم ددع چوا ا اا

 ی "ال و اعنف هد ولوا فات اقادتم اب هساوا فلت ۳

 چوا روکذم هک هوا مولعمینیداوا فلت اتلا"یسغقو اینا

 ینوتلا یکی نالوا قا وتلا ملا نالوا قو كنع و كعاتم

 اض یلد كن آ هسالس نالوا كاله لوا او .رولوا نماض

 یسکیازکلا ندلام وا روکذمو .رولوا تئاما رارکید بولوا

 نت تنسکیا هوا مولعم یی داوا تلت یننیفق
 هنحاص یا هلغلوا تناما ای کدو .رولوا نماض یلد فصا

 هلهحور,ریصقالو دعتالب هننراتمیق كرانالوا تناما ۱

 طرتشلازاخیفراتحدر زالوا نما قاضق و مرام کک و

 4 هدام ۲۹۵ : ۳ ۱

 یمودنک هسمک ناستسا قلا نوناس [ ید اش زر
 كنحاص لام [هرزوا كمرنسوک ] هنسیرغ [3 كمرول

 ۳ هلرکو نوسناوا ناس یما رک لام نالوا یک
 [ دعتالب قرهلوا تناما هدند كضااق نوسم وا نا ] یماهم

 هایشا [«زالک مزال نامض] هضباق [ هساوا عیاضو فلت ] یصقتالو
 ارز .قاب ههدام ۷۸و هنحرش ها هدام .راتشردو عوییلا ۴

 هم واسلا هحو ىلع بولا هامالا هجو لع یا یرتشم

 هسا كالا ی | ضاق امآ دالا هله رط ارش .موس ىغا

 قاب دام ۱۳ بش راخ ق راتحدر رولوا نما یاد

 مفاد 2 دیس نت جا و 2



 ماکا ررد و
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VV1»1 ر ] لعال هدحا ناو . قاب هب هدام  Jها رظنا  

 هذخا ناو ةرلا لواب بحاولانامضلا نعرخالا مالكلا هح رخال

 . عویبلا نم ۲ یف هزاز نهحولا ىف نمض نذا الب

 وا لالد هدیوریو هلالد عب یارب یتلامرپ هسمیکرب .اذک

 رظن هسلوا عياض هد وقار هصخشر نایتسیا قلا ه یلام

 E هسرزوا صخشوا هسیا شهوان هبمست کا

 نامض هسیا شماملوا ۳ هبمسآ اما بولک مزال یناض كنتمق

 هنس هنالوا بلاط هلا ارش موس كلاموا لالدو .زاکمزال

 4۱ ۰ زملکمزال یثر چیه 6۱ هدردقن شالوا نوذام
 ۱ زن اصاک هدر دقت ین هل وات وخامو یا مولا و

 .عوبلا نم یناتلالصفلایف یناثلابابلا ىف هبدنهو مت نبا یاواتف

 ۱ اش موس نالوا روکا ا لب هلحم هکردللوا مواعم

 هسمک ر اما .ردبتروصقلوا دحاو « لام نالبدا ضق هاش رط
 نم هيمست هلرط ارش موس هرزوا كّعا انشا یسیر کلا

 ندر یعب اعم یسلج رخ نت دیو و یاب چوا قره وا

 یسعنقو الوا یسغنق طقف بولوا فات اقاعتم اب ه سلوا فال

 ی رالد ثلث ثكنح وا رههسلوا مولعم یی دلوافات الات یسغتقو امت

 ا راز ها اع ضو داوا نال ۰ رولوا نماض

 یمرکب یرکید زوتوا یر ET هسمکر الثم

 ۱ .ارتشا یر ییدنکب ندنحوا کلا و قوا ۵ وتلا نوا یلاو



r 1نازل هد ا مد  
 ورم نک هحورب ین [هدزوا كملنا ارتشا هوا

 مهربو هشورغ نوا اکس یلاموب میاب اب و ئ هنکدروتوک 1 دارا

 علا ییعا هدب وروت وکو د مهر دقابو ماه روتک یرتشم هدکدید

 ةحارص هلک روک دم یرنشم هدلاح ینیدنلوا نگ هبمست ندنف رط

 توا هدا كما هوزوا یه لا ۲
  تقرس ايو [هسلوا فان ] یصقالو [ دعآالب هدندن] هدکدروت وک

 زك مزال ناخ ] هلا
 فا ندا یهحرص كرهبعا نک هیمسآ هم يک هتن

 1 كامرتس و به هقشا اب ققا یو

 E هتسلرف بوشود ندا و هساکر .هنلا هرزوا قلا

 یا ارز . زاملکمزال نام تیهساکت لدا هسرق اهد یراهساک

 یرلهساک رب ONG ىدشملا هش رط ارش موس نها ناس الا

 درک نوستلوا ناس رک یم كرا هسک کد لا
 . قاب هەدام ٩۲۵ ۰ نوسمل وا

 ناس رک نم هسا شلآ رتشذا كنیحهجرص رک او

 شهلوا نم هند یک حلوا نماض نوچ و كل
 هسرز وا ید ردەج اف هساکوب هو نا وا بم یا 4سس |

 عفرو دحا هسمبک لا بود رد دهش ورع نوا ید یس هج رص | 0۳

۷ 

ِ 

۹ 

۷ 

 شما دحا هلتهح ییدد تبا عفرو دا هد وا لسم د کج هدبا

 : رول وا نماض د ی رله اکر کید یکی نج هلو | نماض یهساکل واهسا

 دا ۳ ماکا ةلج حرش

۳3 7 
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 اما دب واکم زال نام هسرزوا یرعشم هو و یفبدلوا فلت

 چا نک هیمست یاب یو هسیارل زعا نه همست الصا ندقاعتم

 كيا هلس ز طظ رظن مون بولوا ۱ ۳ هنگ وا ع زدم هدلاح

 لاو .زک مزال نام اش اوا فا هرکص نده وزون و او

 وا .a8 ا يح هر اه لو مارد برما كل: بولا اذه هل

 اتش در هع * یثالعاضو اذه لع هدح اف یرع هب را یتح لاق

 ا O ید [ عیب ام |
Yeناشتا قعاص یاو حر  

 هسیارونکب روئوک ردشورغ كيب یماہ كناویحو] هسمیکر
 كس هسا ر ینعب | هلهحولوا ید یرنشم بوند 3

 لوا یرتشم او [هسرونوک بولا هرزوا كاا رشا ] هشورغ

 حیا ۳ مرولآ هشورغ كب مهسا روذکب ردنوک اکب یاویح

 ها تسرتفم و ] ةهسزدنوک تولوا یضار هلهسولوا یخ

 یە [یتسام رکد هسلوا ] عیاض و [فات] دوخحدوخ [ناوبح

 یسهرقفوب كلاثموب [.رولکهزال یسمرت و همیاب] ینتمیق غغلبام اغلا

 . ردلاثم هنسل وا هرقف كن هداموب

 . ییدید ردهشورغ یمرکی لام و میاب یی هسمیکر اذک
 ی ربشم لام رو 1 ه 34تا ۵ مدلا هش و رع نوا یربشم هدلاح

 ۱۲ ا ینمریو ین مات كلاموا یرنشم هسلوا .فلت هدندن

 . عوبلا نم ا | ق هب زازب

 ۱ رهنما ا یسام .] كناویح لوا هدهم نوا نوع 9 1



 ۸۱۱ ا حرم ا

 یلام 1 یرزنشم ندملوا یضار هشورغ نوا علا هدولد

 تمق ناض نالوا ساق ردع یه هسا ا هدهسنک بول آ

 یسمر و یو ام ءان هف رع هس رزوا یزنشم هدسا

 اما .عوبلا نم ىناثلا لصفلاف ىناثلا بایلا ىف هیدنه رولکمزال
 زونه یرشم هدلام نالوا ضق هلش رط ار

 هسلواتوف یرندنفرط ابو هساعوحر یا ندم ا لوق ۳

 هرکص ندنو یتح . قاب ههدام « ۱۸۳ » ۰ رولوا خسفنم مس

 هعاان ید رکد هسا كالمسا ییسم یراو هنافو ا یرشم

 تزاحا هعس ها 0 الهتسا هسقو . روزا كلر و

 .طرشلا راخ یف راتشدر نصهلسد یدلر و

 طلغ بویعا ملست «یزشم یلام ییدناص هسکر اذک

 یرشم هدیودباملست هلینظ عییم یلامر ینیدعاص كردبا وسو
 ىلع ارز . رولوا نماض ینتمه كلا یزنشم هسلوا فات هدندب

 . طرشلا رابخ ىف یواطحط ردشعا ضف عیلاههج

 شعا شوک هبمسآ علا اب و [هسبا شماغ وآ همست نکا ۱

 او كمروک کلب بولا هززوآ قلا نواس و

 مواسمینمب [یرتشم] لام روکذم هسا شلآ هرزوا تمرتسوک

 و فلت] ریصقنال و [دعت الب قرلوا هدنمکح تناما هدندب ]
 .قاب ههدام ۵ [ , زماکمزال نامض هدلاح ییدلوا عياض

 همست نی یسیر ندندقاعتم هدارش موس . لصاحلا
 هرکص ندقدلوا یار الد اب ا هنو یرکد هدب ودنآ



aنا  E REاد  

E د 1 ANT 
 ۳ / ١

 ۲ ۱ و 9 و هر سو گو گو مو هو و و

 ب .:راتشدر ی دیملپ ا ماست هب یرتشم یا كرهبمایوس قشر

 ا مدع هدضف ناح علا اب ۱ مواسم ینعب ءارمشلادبص
£ 

 ۱ ۳ شات وا ناخ و رم هد ر وص یل دلوا ا OS یع)

RE۳  

 e نع طرمشلا رابخ راتشرد رول وا نما A هلس هسا طرش

 و . قاب هنحرش هدام « ۸۳ » . عوسا ی هداز دّومو هزازلا

 ۴ :دنکد تا لارا هنلکوم هدولوا ءارمشلاب لکو مواسم هد هریدقت

 ۲ هدا تالک و یع) کیا نیس کچا در هلک و بوشوا یخضار 1

 E نامض ا هجور ید 1/۳ موقس لیکو هسلوا فات
  عوحراکا هبیا راو یا ههمواسم كنلکوم هدوا بولکمزال

 3 هه رط ارش موس ءارشلاب صا ارز .زامهدبا عوحر الاو .ردبا

 ۳ هسمک نالآ یعسم N هلهحو هرقفو طقف راو میش

 9# نکیا شماعا عوحر زونهو هدنابح عاب یعیبم روگ ذم
  هنکیدتا تزاجا هعس یروکذم لالتسا هدکدتبا كالساو

 ناب قرفلاو . راتم در دادسلاو حالصلا ىلع هلعض الح عيبا
 كاا اذاف یرتشلا وه دقاعلا نا ثراولاو یزشلا كالتا
 ]دام فال روکذلا نما ءارشلا دقع ءاضماب اضار ناك

1 9 ۷ 

 2 دقعلا لد دقاع اعلا ربع ثراولا ن ال هبراو کلا

 | .نفلا نود ةمقلا همزلف تراولا د ی هناما یف
۳ 

 e لی ر طظ 0 موس لک ر مک ەت
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  e ON AENو 1

 ارتشا ]1 ا هنک رول دم ید 9 0 ٠

 ضق] كمواسم ندا دارم یارش ینعب ر هرزوا كما

 عباضو فلت ] دوشدوخ [ هددد یرتشم لام رو ا

 هلالهتسا یا یئزاو ید ندکدتا تافو یرتشم ابو [هدقدلوا

 یا یر ا ندقدل وا توف حاب دوخاب و هدکدسا

 مات [ هدردق شدلوا نداق ] لام لاه
 i زواح یامسم نه تمق روڪ اف هکولو [ىتمىق ]

 !اشلوا توف عیاو [4!ال یناثم هدردش ینبدلوا ندنالتمو]

 [ .رولکمزال یسمرو] هننراو 3

 اف تا تر

 .رولوا ندنمواسم ی نده ھه

 یساهم كناوبحو میاب الثم . رولوا ةقيقحاي هروکذم هیمسآ

 سد یرتشم هدود لا كه ا رونا رو وک رک كم

 .یکیسرونوکبولا كرهد مرولآ هشورغ كسب مهسیا رونکت

 هدیودنا نم ةن یسر ندنم واتس هوا
 روهظ یشر ردا تلالد هنیدلوا یضار هغ روکذم ندنرکید

 طولا راخ ین راتح در یکیسعا

 رونکب رووک رد-شورغ كم یسام كناوبحو عیاب الثم
 كم مهسیا رونکب ةحارص خد یرتشم هدو لا اینا

 هن رزوا یمالک ر و دم كيا مو بوعد مرولا هشورع

 یاوبحو یرعشم د وخاب و شا ماست ءارمشلا A و لع یا وبح ۱

 هشورع كرم مهسا رونکی
اب هدب و د م هرون و مرولا

 هجا رص عی



 ۱ ماكحملا ررد و

 ۱ 8 اما هدندب ا میم لوا توق اسافم] میا
 ۲۵۳۲ هسل وا فات عم ندعاضف زونه یرتشم طقف [.رولوا]

 هسلوا تایح رب عیاب هدلاحوب ارز . رولوا یراح یمکح هدام
 کا هلسلط كنرتشم بویمهلوا یتیحالص هعسم سدح یدا

 9 ضد عیب تومدس یکی یدلکم زالو ربح همنلست

 . ردراو یدخا قح

 Sy لوح یسودنک القتسم [ ییسم یرنشم هدنروصو ]

 ا ادا هلخادم] هم [ امرغ یاس بولا ]
 اوکر كلام رغ هدروک دم عسیم ارز .زامهلوا لاخدا هامیغ

 ۱ . طرشلا راخ لبق راتح در ردق و یراقح

 6 سداس لصف ٭

 ىلصف یتتلا كلاب یجنشل ینعل

 یواح ییەدام کیا بولوا [هدنقح رظن موسوارش موس]

 رواد ا هلتفاضا هاا بولوا هدننزو مون موس [.رد]

 ۱ .ردهتساعم كاللا نامت ام هلکملبا قلتاص یعاتمرب هک

 تولوا تلاط هلا هکرولرن ابد ی موس هلتفاضا هیرشم

 ۳9 لس . سوماق هجرت ردکمانا ضرع ام هقش

 کدام ۲۹۸ 2
  همسل] ندنفرط یرتشم اي عیاب [ینعب هلیرط ارش موس]

 ا



PARR NS نی N A 3 0 EE 

REINS 1 
AS 1 1 ۶ ۶ ۱ ۸ ۷ 1 ۸ ۲تی و  

EE N ۲ 
 كراو كلم E هقرغتسم ند ارز .ضرو هراو هسفوت

 لوا تا صقاب نا كيا ] و | 9

 ANS ڭا رتشم هما رع یاصهش ر ندقدلا أ 2 عیاب ین 3 ۱

 نت نوجا ی ماقیلسا راک و ناص کلا یعا ۳ رولآ

 ۰ رولوا لخاد ۱

 یاس E Ng ) جا ۳۳ بودا چو ننس و هدا

 . و ثالام هرو هر هکرت نالوا قرغتسم ها ند یوم 1

 بویمهدنآ ید یرصآ هلهح ور ا هاب ا 5 ا ی د ۳9 ح

 ۳ ا هبلع را ۰ ردنسهفطو ڭا قعاص ناکرت ۳ ۳

 دقا یراکاص یر رو دم كنه رو نزسقطوا ندا كنام ع "۷

 عویسلا 3 هربخ رازولسهدنا ضه" ام رع هما را رااص بویلوا

 یهرو NIE اما .ایاص ولانم ثرا وال كاللا توم باب یف هنقو .

E 0رل هديا ضه ام ع یرو ۳ ج7 هسا مرا لسا راد  

 .نرشلاو مباسلا ف نما 1
 لد یرول دم € تاک اح هرزوا یدنلوا تراشا احرش 1

 لحا ی نیعلا رو ردمزال قلوا هاب سس ۹ق قح تمق یعل لثم ۱

 قاب ه هدام COND ۰ زالوا حسی ةا هل | شحاق ناع .روکذلا ۱

 4 هدام ۲۵۱
1 

 [نیدما ملست «یرتشم ییبم نکل بودا ضبق ی عیاب]



ES ماكحلا ررد A ° 

 ۱ نانلوب تمسف جراخ مسقتلادمب هشل نوا برضلصاح قرهلل وا

 ۰ رولوا یسصح كور نر کرت نوتلا وا

 3 هدام ) 9

 نیدمتاهدات ینئو ضیقییم ] ینیداآ نوناص [ یرتشم ]
 [ ندنسهکرت كنیرتشم ] امان [ ىم عاب هسلوا توف ًاسلفم"

 راسو [ ۰ رواس هدا ساح یتسم كده هدا افیتسا ] و ذخا

 هنعفاش هلا هفنح هدهلءتموت . رلنههدنآ هلخحادم هعسم ام رع

 تایحریرتشمو سوم هلا نع هدربدقتو عم ارز .راردقفتم

 هنوم دعا والثم ییدنللو یسحقح ردق هن یفیتسا می اب نکا

  یلدلواقحاندامیغرتاس هنهر نهو .رونلو یسحقح یخد
 تکلم یعییم كعیاب هسقو . رولوا قحا هعیم یخد میاب یک

 یرتشم هحنحوم هدام ۳۹ ارز .ردقو یتیحالص هطبض هرزوا
 ۱۳۰ ۱ لاا سهرو هوم دم بولوا كلام کا
 ۱ ا ل راتخدر ردیا
 اا Me حییم نوک ۳ كنافوتم [هدنروصو ]و ۱

 .روللواهدر هنسهکرت كنسرتشم حم هدلاحواو امف هسبا رونلوا

Eددیا افو ین بودبا عیب ] هرجا  . 
 دعا اما ینحهلا ڭعیاب [و ءردا اها امام ینغح هلا كعیاب هسیا

 درو هامرغ] ئاس ینسهاضف [هدربدقتینپدلاق یسهلضف] اغالا



  SE E 3 ۳ ۲ 9و ۱

  EA: 1 Eرش  aما ۸۰۵

esen و 2 

 ی رشف اما ردهدر ده یبدساضق هلس دا كمياب یم یزنشم "

 رود نام ضف عا هرکص ندکدتسا ضق بش ا

 ا توف اسلفم ىرنشم ندعا طاقسا یخ قحو ی
 یعرول-هدناسح هدند نوجا ن 1 یافیتساو 22 تا یا 7
 ندعیاد هدنابف تارابخ هدنسهشاح ررد ميل ادیع ا

 لحوم نم فالتخاو هدنن هفنح هللا TT دامن

 وم حاب هسار ول وا لحعم عن ناما ردهدنروص شكلوا

 .رولوا یر راح کک ها هدام یعل ا رولوا قحا عاج الاب

 ندنوام کر هد نیس كف . امور

 ورا جهلا كشر نه ندراعسع : کل وش : ردکلرو هصح

 مسه هود عو برض لصاحو برض هکر عوج ورا

 . رولوایرلهصح ندهکرت كراع رغ یراتمسق جراخ قرهنلوا

 نوتلا زوقط یسکرت عومم نیفکتو زیهجت زا ربغ الثم

 یحهر و ۱ هل هورصو نوا هدز « كیافوتم نانلوا ضرف 0

 نال وا یخ كدز هلغلوا ا نس: نوا نوند عو هساوا

 لصاح قرهللوا برض هزوقط ناساو هکر عوج نوتلا نوا

 مس هشنوا زالوا نوید عوم بس ردا قط کد برض

 ندهروک دم کر دز -- ردیتلا کس تمسق جراخ 90

 . رول وا یسهصح

 برض هزوقط نوا شب نانو ینجهلآ لورم مکهتن
¢ ۲ 

30 ۳ 

  «۰ 2دن
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 الا رر ا ل ۸ 5 5

+۹۹2۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ÎÎÎ îîî ÎÎÎ îîî îî î 

 الفم | یرنشم [ نیدعآ هب نا ] هما [ یک ] ۳ مام

 میاب هسلواتوف ] قرهیلاق یلامكجهدبا اغا یتوید لیمکت ینعپ
 فالتا عم دوخایو [ دادرتسا ] هدقدلوا دوحوم انیع [ یعبم
 | بویمهدیا| بلط یتنعو لد كنا هدقدنلوا مس هرخا ايو

 لیمکت دام ندسلفم هدنو [ ۰ رولوا لخاد ةا ] تمسق

 اح بولوا كعد هسمیک نایلوا یلام كجهدا اضا یتوبد

 3 رات در ردر مکحنوسلوا رک نوسلوا شعا مکح هلیس القا 3

 لارا ل

 هه رارهلا لاوما الا قرهلماص عیب ر ا ینعا

 . رووا مق هروک هنیراقح هلا هنسامغ

 ۱ رز لباق هنغل دلوا قحا هعسم عیا هلا هر ییفاش ماما

 ه یرنشم a ۰ یاب هردوش ی رالیلد كنهبفنح ینعب 

 « ۲۸۱ » ۰ یدلوا شعا لاطااو طاقسا یتسح قح هلبا مح

 . قاب 0

 ۱ نبع هکردشملوا رکذ هدنحرش عمم كکلم یا تلع وشا

 _اذاف علاق نلدللا دحانملانا یفاشللیا هلو ردوش یسهرابع

 ]۳ تامو ی تشاا هضم : لاذااکعسلاق عاب انا قج تس همللست رذعت

 ۳  هضش ) اذاام فالح هقح لطبا ج اس سل میام لا نا الو اسلفم

 نم ه قحا نوترلاو نهرلاک اسو ۳ نوکی عسیلا نال یرتشلا
 1 . یا هرغ

 9 ol و هلهحو ینح هلوا دافتسم ندهروک ذم تلع
۷ 



 زر ان هه دا

 ۸ e . ماكل ا هلع 4 ۱

 یراسح هلغلوا فلت ضیقلا دم میابو ا هما ا

 E ۰. ردکنیرتشم ز روس رل هسا فالتحا ود ردداع هل یرمشم ۱

 هب هدام « ۸ ) ۰ ردعدم یمد تار و 9 8 ن یرشم

 ندنف رط رول وا لوف هس ردنا هم اقا ۹ے یسغنق یه 4 قا

 كنالوا قسسا یځراد هدک اله هتسردا ت هدنشکنآ
 ىست كع اب سس | زام وا ناس ےراو رووا حیح ر یمن

 رو دا مازلا 3 یدس ڭا ارز ۰ رولف حیحرت

 مع یار یدتا دوز و نت دف یچسم 6 عیب ب ۷۲

 كنها هتم یمکح راهتتشا فالتخا و یدسا كالسا

 هلالتسا هرکص ندکدتنا ضق یرتشمییبم » « علا س ۳

 نکا هدم دن ا ندمکیدسا ضد یم 6 ی شم و » یدتا

 ردکعیاب روس هدن راکدتسا فالتحا ود ) یدتا كاسا علا

 ۹ رول وا لود ها ردا 4 هماقا یسدخنف یه ندنفرطو

 مسیح رتی مەن كنرتشم هسیاردبا هن ةماقاهدیسکیا ندنیفرطو
 ا3 رف هب راص ساحال دادرتسالا قح حیابل ناک نا 9 ر ونلف

 سدطاقح هل نکی ناو یرتشلا نع نها طقس و حبلا خسهاو

 4 هدام ۳۹ ۵ ۷

 و ÇI بودا ضف یم | ا نوناص 1 ی رشم ۱



 ره ررد ۱۰۲

 وولوا هلبلعف كمباب ییات ضیقلادم كعسم هکردیالوا مولعم
 لالتسا هسیاراو یدادرنسا قح كمابرک | ء رولوا رظن هسیا
 ندیرتشم یسهصح ندنعو خسفنم عس دقع هدرادقم کیدتا

 . عوبلانم حلستلا رخآ عوف رشع یا هزاز رولوا طقاس

 نما ء|دا لق یام ینیدلآ ۳ هلا ه راب ناشا یرتشم الثم

 فالتا یچسم لوا عیب نکا هدد هدب ودنآ ضد ملا باب

 قرهنل وا اع نجا ا یم ها رو 0 یالتا عیب هسا

 هس أ قو یدادرتنسا قح e ۰ رولوا طواس نکوخسفنم 2

 كرادقم يیدتا E يدا ی ا كالهنسا ی دحا

 ۱ هدلاح یهو . ۱۴ ناخ هک عمو . رولوانماض ین جات هاب و

 هدي دن هدد هلغعلو غ كن رتشم رادقم نا وا نا یعل قاسم

 ردق وش . رولوا داع هبیرنشم یراسخ هسلوا تفلت

  یالوط ندتسانح یا دل وا ش چا كعا اب ی اله كنفامتم راو

 .رولوا یراح تالبصم و ماکحا قهدالا دم ها

 ا اها راو یدادزسنا یخ كشت ی
Eعوبلا نم رشع ینالا یف هزاز رولوا طفاس نع  

 9 ۱ ) VE ال «

 ۱ 1 er یالئاب فلت ضیقلادم ای ضقلالق كعسم »

 « رده دنقح

 ۱ / لل وا er ضقلالش ی رشم هد 3 !وا فلت ۲ ۱
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۳ ER e 
 یا حیات هل سگ د رادیو وا هلا معاشوا دوحاب ڭا

 هدکدردنوک امیلست هنغاشوا كنبزنشمابهنغارج یدنک بوتر اط
 ها هدام هلتهج ینیدعلو ضیق هسلوا فلت بولیرقباق هدلوب

 .طرشلا ناخ لسف راتشدر راداع هعل اب یراسخ یس

 طرش رابخ نوجا ییاب اب یسودنک یرتشم هلتهجوب هنب
 ضیق زسذایو هلبنذا كمياب ییم ینیدلا نوناص قرهیلوا
 یراسخ هسلوا فات هدندبعیاب هد ودیا عادیاهمیاب هرکصن دک دتا

 . نوسلوا لحوم كرك ولحمم كرك نه وا ۱

 رک نوسنلو كرك بيع رایخاب تبّور رابخ نوجا یرتشمو
 هززوا قلوا رخ هلا طرش راخ مو ی

 عاديا هنعیاب هدرابخ تدم هرکص ندکدتا ضبق یلام دلا

 د هرکص ندکدسا روم راخ تدمای هدرابخ تدم هدیودا

 خسفنمعس هروک هیلاعت هلاهحر مظعا ماما هسلوا فات هدعیاب
 یعبسم نمت هدزالواخسفنم هر وک هب یلاعت هللاامهمح رنیماما اما .رولوا

 نوجا عیاب طرشرابخ طقف . رولک مزالهسرزوا یرتشم كمرو

 كردا عادا هنعراب هدرارخ تدم ضقلا دع یرتشم هدولوا

 هارک ونوسلوا فلت هدراخ تدم كرک هتسوا فا ) 8
 طاب عاج الا عسنوسل وا فات هرکص ندنروص كرابخ تدم

 . عوسلانم یناثلا لصفلایف سداسلا بابلایف هیدنه رولوا

 دافتسم ندنرک ذ قرهلوا قلطعم ینظفل « عسیم » هدهداموب

 داع هب یرتشم یراسخ هحنلوا فلت یسلک كعب هکرولوا



 مالا ا ۸۰
1 ۱۱۱۱۱۱۱۱۷۱۱۱۱۱۱۸ 41۷1 1 ۱۷۱۱۷۱۱۱۷۷11۷۱۱۱ ۷۸۸ ۲ ۱ ۷ 1 1۱1 ۱ 1۱11 1 ۱ ٩ 1 1 ۱ 1 1 ۷ ۷ ۷۱۱ ۷۱۷۷ 

 1 هدام ۲۹ *

 ررع هدنلوا لصف كسماخ باب یا |[ ضقلادم عییم ]

 یرتشم هرکص ندقدنلوا ماست «یرتسشم میم ًاقفوت هلوصا
 فن دوم دوخ رک [ هسلوا فلت ] هدند لکو هضق اب

 هلا ل ل فتا صخشاب و هافالا كتسرنشم ك ف وسل وا

 ر یه [ یش ر هدنقح عيا ] یالوط ندنوب نوسلوا فلت

 هصالخ [ .رولوا داع هیرتشم یررض بوما بر ] ررض

 . وبلانم رمشءیناثلا لصفلایف
 شمامر وز ونه هعباب یناسم نع نالوا لحعم یرتشم هلتهحو

 . رولوا روبحم هکمریو هسا
 یلام ی ۳1 نوئاص ا اد 0 هلتهح و هن

 E a هوا روا كما ف
 فلت هدد اا ضف ىلام رود دم E ید موف

 هصاب ضال زوم الانال .رول وا داع هب یرتشم یراسح هسلوا

 . حیقس ضقلا لصحدق

 هدنراط هبف نوا نوحا ت ند-ءاب وش هعلاب هلتهحو هنس

 غ و تا ماستو عفد هغاشوا دوخاب هکغارچ

 یراسح هسا و ۱ ات هد دن قار حاب قاشوا مود ص ملسالادم

 ۱ ندنفر ط 6 بسه قاشواا قارح > ارز .رول وا لب اع هب یرمشم

 ۱  هدنراط هف نوا ند وش هعب اب ات 1 ردکعد لیکو



۳۹۹ EYN E 
 1 1۱۱۷11111 ۷ ۸ ۷ 1 ۱۱۱۱ ۱ ۷ ۷ هی ۱

 ینلثم كحنر هسرلید بولوا ربح یرتشم هنشا كالتسا ید

 مسو ذفا لوا عیب هدنروص وب . رریدتنا نیمضت هصخشوا
 ردا دادا ندا یدو هست روا

 یزنشم اما .رولوا دفان ینا عسو خسفنم لوا مس هدریدقتوب

 ضبقلا لبق عم ارز .نمم ردتسا نیمضآ ینلثم كحر هنعیاب

 هدالاب مک هتن .زالوا نامض ولرد هقشب هلغلوا نومضم هلا نک

eعوبلایف هربخ یدیشملوا حاضیا . 

 دل عسییم یدعا . ر وا وا هلا یلعف كن رشم یسحد رد

 كعسم یرنشم نیدعا ضف زونه ین یرتشم ییعل نکا ه دعا 1

 یتسقاو هلا فالتا یتکیدتسا فالتا ها فالتا ینتسیضم

 دسیا دن .یسقاب هدنروصوت . رولوا شعآ :یعق
 نسح یقاب عسب نع یافعتسا یار حیات رک ۱ هدقدلوا فلت

 اما .رول وا داع هه یرتشم یراسخ هسا شلوا فات ندعا

 یربهم بولوا فلت هتیرزوا میاب هسلوا فات سا دم

 هدام «۲۷۵» .رولک مزال امض كنکیدتا فالتازکلاب هنرژوا

 . قاب هنحرش
 دوقعم یدعا . رولوا هلا یلعف كاع دوقعم یسحنش)

 هسا رولوا هلا یلئف یدنک یلت كنسضم هدولوا ناویحهلع
 یاللاهزاز ردیک یمکح كفلت هلا هوا تفا یمکح كنوت

 ۰ عوسلانم رس مع



VREماكحلا ررد ۱  
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 رمشع فلا لصفلایف هصالخ ننزولاو نکلاف ةدوط او ناو

 ۱ قاب ههدام « ۳ ۶ .عوسلانم

 هفته کد 2 و ا ی رک د اک رام

 ضبقو عج
 بودا د رمصق ا وا هسي | i بوارعوا لس

 نیدغا ملست ههنسد در ی یب فرا

 اتاق ییلفا اعر واال دادرتسا ندهتسمک لوا نش

 . ميا صفا
 یسضم ڭعسم یدعا .رولوا هللا للعف كمياب ٠ یسحنکیا

 طقاس یسهصح ندنع هبسلوا كاله هلا ییلعف كعباب ضیقلالمق

 فص و ناصق لرکناصقنالواضراع هعسمهادس ضع لاله .رولوا

 رخ یزنشم هدلاحرهو .نوسلوا ردق ناصق درک نوسلوا

 هلتسهصح ند هنيا رتساو هل دم ها راد بولوا

 1 ردا لود

 قسلصعل كعسم یدعا .ر ول وا هلا یلعف كنا ؛ یساحنح وا

 رح ی رمشم هتش فالتا یا ۳ ینحا نکا هدد عیب

 هرس هصح E قاب هس رابد و ردا خسق یہ هس راد تولوا

 یرادقم نالوا اا كردا لود یتسلک هسرابدو ردا لو

 اتم .بولا نوناص جر هو ردو وش  یرتشم مەت
~~ 

 هلخمنال ام 2 ر ندعا ضبق زونه یرخا ضم بودا ضق

 ۱۲ سصخشواو مس هصخش رب رخآ ها یلاغ قالا هدند « حیا



E4 ۴ 

  ۱رک
 شوک نو ۳ - 1 9# 0 را ۱

 1 ESR كس

 ۷۰۷ 0 ماکحا ةلع حرش

 شنا میام و را تب 9

 .. ط ملا رایخ شرح روند

 نت کو هشوغ e ینادغب هلک یللافسمک ر ٩

 ندعا ماست اا ینادغب نکل بودا نم ضقو عس

 ندعم هتسراید تولوا رهن وا ها د
 هقفصلا نال .ردنا دادرتس نده تم لو یک بودا د رصق

 .ردا لوق ینسهلک قرق هلسهص> ن .تقرفت دق

 طوقسو هردقق عییلا خاسشابحو هیاعدوقعم ضعب كالهزال

 .یوفکلایهلثمو امریغتس عوبلانم نیتفلا تاعقاو هردش نعلا
 یارادقما رب. كنادودعم اب تانوزوم اب تاک نان

 هدنسقابو خسفنم عس هدرادقم نالوا كاله هسلوا كاله

 .ردآ لوف هلتسهصحندنع یییقاب هسرلبد .رولوا رګ یرتشم

 نما نم "ی هلاقف هباع دوقعم تاردقلا نم ردق لک نال

 .تاعقاو رلبا كرب هسرلید و

 یتسیرب کلا بولا نوتاص یناویح ییا الثم هسکرو
 هدنتمق هرکصن دقوا فلت هدنرب ولر هدیسکیاو ندکدسا ضق
 .ردکسرنشم زوس راهبشا فالتخا

 چھ ندنن هسا فصو ناصق «روک ذم ناصق رک او

 یسم هسرلبد بولوا رګ هلل یرتشم نکل .زالوا طقاس یشر

 فەولاو .ردا لوق سا نگ عسیح هسرابدو ردا كرت

 فا رطالاوضالایف ءانلاو راحشالاک رک ذ رغب مییبلاتحت لخدیام



V4“ا او  

 فا و ق N نیمه دنا 1۳ ا

 وا را وا ایا و لسو عيبا عيابلا نهر ولو

 .ام ریخت حیا فراق لصف ۴ راتع در 4 الا ىلع

 نردع|ملست کا لام یل د اص هب هسک ر عيا هلتهح و 0

 هدندن ا عیبم هر 0 ندک دتا ۳ هد ا د

 هسرابد و ردنا خسف یس هسرابد .رد رم هک ل ۋا هسل وا فال

 وا هدروصو .رردتا "نیمضآ هب هن سم وا هلا اه | ییہ

 دوحوم لام روک ذمو .ردبا دادرتسا ندعیاب یهراب ییدرو

 رو زلا لحانم اردنا ذخا اننع هسا

 د هدالاب لااشم + ضل راد هنفأت ثعسم لک هدعناب دن

 لئاسم ضد یاد هفت كعسم ضعل هدعیاب د یدمش .یدنلوا

 هبا تروص وا ینلت كعیم ضد هک هلوش . رونلوا رک ذ

 . رولم هلوا :
 ین ضیقلالیق یدنعا . رولوا لا هواس تفآ یسجر

 با هوس تف | یسیضعب كميبم نکيا هدندب كمياب زونه میم
 ضراع هع هلیفلت ر و دم هحور كعسم ضعا هدقدلوا فال

 رولواطفاس یسهصح ندنع هسا ردق ناصه | ناصق نالوا

  هسرابد بولوا ریخم یرتشم هدروصو . عویلانم ١یف هزاز
 ۲ ردنا لوق هلیسهصح ادن ی الاف: یاب هسراددو ردا خسف یہ

۷5 
 . .هیلع دوقملا كاله ام لصتامویف رشع يناثلا لصفلایف هصالخ

4 

۹ 
 تك ۳

 ۲ غ 2 ِ



E eTهیت  
 نیم هرلهدام ۳۰۸ و ۲ ۰ رولوا ا یا ی

 ۱ . قاب حرشو

 .رولوا فات هلفالا ATE دحا «عیبم «یسحنشا ۱

 نکیا هدندب عاب یی ضبقلا لرق» شیک تک و ینحا

 یو ,ردبا خسف یہ هسراید . ردربګ یرتشم هسا فالنا

 قحهنلوا نار هدرا هدنروص و هدردا تدوع هعباب كلم

 كرد راتخا ییہ ل لوف هسراید و . ردکمباب نم قح

 ندنایلتمو یتمیق یهدیصغ ناکمو نامز هسیا ندنایمیق عسبم وا

 و ردا نیمضآ هفتم یعل ههسمک وا یرنشم یناثم هسا

 . قاب ههدام ۲۰

 ییاعت هللا هح ر فس و یادنع ضبقلاهلرتع نام كلاب ینا ا عانا

 ینا لایلع یوتاذا امف فالحل را و ضیقل کنوکیالییاعت هح ردمځ دنع و

 اذا ایفاضیافالط ار وفالط اذهیع عبالاوا یرتشلایع یوتلاف

 ۰ فو یا دنع زاح زنا یش هناکم رب نم یرنشلا دخا

 رشع یاثلا لصفلا ف هصالخ دمحل افالح ٠ ت هلا ههر

 كنس رشم ندعا ماست هب یرنشم زونه یعیسم حیا هلته > و

 هسک ؤا هدیودمآ هراعا اب هبه هه را ق
 هنسکو ا هدیودبا عادبا ههنسک رخا دوخاب هسلوا فات هدندب
 بولوا رحم یرتشم هسلوا فلت هدندب هلم | لامعتسا یجب

 هدنروص و ۰ رردتبا نیس ههه وا هلا افا يا 8



 "پچ
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 ماب e هلغماعل وب ضق هل وا فات بوشود هدلو ندا

 ی وا

 كنب رتشم و نوا ص اوا ود نھ هسمک رب مک هتن

 کشم قودوا رد دم عاب هلغلوا فرع كما لش هنسهناخ

 یراسخ هشا بصغ صاف ر ندنلا مدلو نكر روت وک هنسهناخ
  هدشب ا کج هدام ۷۵۱ ارز . رولوا داو هعباب

 لسف راتحم در ردمزال هسرزوا مات ءان هف رع كما ملست

 طرشلارابح

 دلالهنیلدب دحا ماسالالیف هدهض) اقم عس هلتهح و هن و

 هدندب كنهدا ضق لد رکید . رولوا خسفنم عسب هسلوا
 مزال قوا در هنحاص الد سل | یاهو اع هت دوح وم

 . قاب ههدام «۷) م عوسلای هر رولک

 عب « رولوا فلت هالا ڭا رشم «عسییه + یسحدرد

 یزتشمای هلا تاب حس ین هسا فالتا یرنشم ییسم ضسقل الف

 ها قالتا یرتشم ضیقلالنف یلام نالمناص هرزوا قلوا رخ

 مزال یسمرو ییامسم نم كترنشم بویلوا خسفنم مس دقع

 ۱۳ و شش ا ضف یسم یرش» هدروص و ارز . رواک

 ۰ نیدععم وا لصق هدنح رش هدام ۳/۳6۵ 0 هتس

 ۱ یا نالہ ا هرز وا یوا ناچ حباب ابو هلا ساف ا اما

 2 ىمەيا ° د رقف ك هدام ۸۹۱ هسا فال 8 هم ضقلا لق

 م کی
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  0ضد زونه ینواص ی نون اس یر 4ح و ا

 سس یواص لوا عیاب قرهلوا یا كنششم نیدعا

 هسردشبراق هلبرانوباص هقشب هدنروص قحهیلوالباق هکماحسو
 هلنلوا السا طلخ هلهحو وب کنوج .رولوا خسفنم مس

 .عویبلاق ريخ رولوا بحوم یی نالاطب

 یناویح هتسخ نالو هدد یا یرتشم هلتهج وب هنو ۱

 هدارون ماقا و ناوبح و هدنونشا شا
aد نوسلوا دناع اک یراسخ هسا رولوا فلت  

 ۳۳ رولوا داع هاا یراسخ هساوا فلت ناوبحو ا

 اهمل سنا و بهذاف كلزتم ىلا اهقس میابل نلاق و

 یرتشمال لوقلاف ملستلامیابلایعدا ناف میابلاقوسلاح تک

 . طرشلاراخ لسق راتحم در

 ز ونه هدیول نونلاص هداع ص یا هتسح رب یتشم اک

 بولک ندکهقرا هد روس هکهناخ یشا و هيا ندغآ صف
 كا و هسد نوسلوا فلت هعرزوا هسر ول وا نوت رو

 یعداناف .رولوا داع هعلا یراسح هسلوا فلت هدعباب د ید

 بالای هن دنه هنگ عم ىرتشملا لوق لوقلاناک ة رقبلاج لسا عيابلا

 عوبلانم ینایلالصفل اف عدارلا

 ژونه هدیولآ توس یتسدر هدقافز یزنشم هلئهح و هنو

 عيا يسد بودا صا ود رونوک همهناخ ههر اب نیدعا ضم



aNماما ررد ۱  

 ۳ و عيا الت ۱ هوس تفا یسجترب
 هلا ا N و لت یک ودنک هلا ووا ناوبح هو

 یھ لطا و هل هدنسلک كنهروک ذم ا روص ۰ رولوا لصاح

 هسصالخو عیلاضبقت قاع اف عون ىف هزاز رولوا خسسفنم

 عیبملاف ا و 1 راتح درو ردع ناكا ا

 ا
 SR نکد هبهصحنل وا دات عییم نم هلتهح و

 هدب دن موڈ صحش 0 A دقدنلوا 2 N تلا

 نالفیسم و هعیا ندجا ضق زونه یم هسک ر الثم

 بود نوسالفاص زدو هب هش رب و سم E کر تر رو هب هسمک

 حس هسلوا فلت هدند كن | هدهسر و ههسمک لوا جد عیاب

 ۱ و رصلاق لصف یف رات در رولوا داع هعل اب یراسح و حسفنم

 ۱ لجال ناب كسم هلا عوفدلانال . ضبقلالق نغلاو ملا
 .ینلالصفلایف عیارلابابلا هدنهموابلادیک هدب نوکتف عیابلا

 كما ضمه یم کا عفد لسو و ریسه هانه> و چ و

 ود نوسروط هدمدب مسم ردق هب هم رب و مت عیب هک دتسا

 3 3 ا ندکدرو یرادقم ر كنم یرنشم هدیووقلا

 3 ضم حیا و . رولوا جسم حس هسللوا تفرش ندید عیب

 | هبلاطم یاب ۳ و .ردروګ هدر هب یرنشم» 8 ییدتسا

 . قاب یخد هنحرش هدام ۲۷۵) عوسلاق هربخ نم هدا



۷ O دا 
E E a SSO f ۱۳۵ ۱ ۱ زا OT 

 5 هیأت دوخاب [ كمعباب ضیقلا لبق ] هباع E ردها :

 . عیدو : هنسودنک هاقافا كف رطهرزواكعا هظفاح ردق هب هجنلوا

 |یشر هدنقح یرنشم هسلوا فلات هدد كالا صخش نانلوا

 همای یررض ] و خسفنم عیب [بویعا بارت] ررض رب ینا
 یرتسشم اب عيا رک نوسلوا تاب كرك مس [ ۰ رولوآ دباع

 نم عيملا ضقت قلعتب امف هزاز نوسملو طرش رابح نوجا

 . ناو عملا ف فرصتلاف لصفىف راتحم درو عويلا

 ضقلالبق هکرولیشالکا ندنسهلوارکد قرهلوا قلطم میم
 مسیبم ضب یکی تبدا وا نع همیاب یراسخ هسلوا فات عییم لک

 هرونل و حیضوتهدبت اک هت .رولوادناع همب اب یراسخ هنس هسل وا فات

 : زک مزال نام هبا یالوط ندنسما هرات و
 طقاسن هلک اله بولّوا نومضم هلانم ضیقلالبق میم ارز

 هنرزوا یش ر کنوح . زامهلوا نومضم هلبتمیق هدر هلغلوا

 . مەديا .دراو تمقنامض هدهو نع نامض مه ینعب نامضییا

 كنع ندنرتشم هدنلاح یل هدعلاب دب لا لف كعسم

 تغ دلوا نومضم هلا نم ضقلا لف یسعا باا یطوقت |

 . ردلد

 یسا در هیربشم هسسلا , ۱ هم وا ىسى 8 یاب

 ههدام « ۹۷ » ۰ ردقو ییح نت سل ن * مال | بولک مزال

 ۰ ر ول وا لصاح هلا تروص سا مت فلا ¢ 4-صالج



Nماجا زرد |  

 a کندن دا رکذ ارخا وش نالوا نا ۳ هرقق رک ذلا
 ۱ هاو ر و ي هد ید كابا طقف 1
 ا قیتع تمیب, لالو هدندب منا یرتشم اما [ رولک
 . ضەدا

 كالم و نواص EE د ك هباع 2

 یروب نم علی بودا م لسا و عج هصجش ر همولعم نع یلزنم

 ES e 7 » ههسدک لوا صخشوا هدک دنا ا

 هحام ر و نتحح منا كاکید ر دتا رب رحه یضاقهدک دنا عس کس

 كاتحح ندا ۱۱۰ هکرا و ردو وش . صد « مر و رد

 كلر و ندنفرط یراصضم N كع دا ینسهفدصم تر وص

 رووا رابجا عیاب ههدعاسم هفمردلا یتروص كلو هرزوا
 . عویلانم سداسلا لصفلاق عبارلابابلاف هبدنه

۵ ۰ 4 
 39 سماخ لصف 2

 داوم نالوا برام Aa كاله | ضیقلادسعا 5 ضصقلا لف

 1 .رد ۱ ی واح یهدام ترد بولوا 1 هدنناس

 4 دام ۲۹۳ ۲
 كم هشدٌملوا 2 و هل یرمشم راقع اب لوقنم ۱ عيب ]

0 

aê Baha خخ a a ت یاس تا ۳ : 



a 9۱۹۹ 0 ما ل خرش و  

 نال وا ك 2 هدنرز رکرا هود آ ر هد دوم ۱۳

 هددقع نیح ینجهللوا لست هدءرن هدقدلا نوتاص ینامعای روک
 هنسهاخ كنسررتشم یاصاب ۳ ۳ هدنروص ردم وا نهم

 .ردهلو فرع داوا کنوح . ر ولکمز ال هعلا كما له

 هدام ۲۸۷ هدنروص یندنل وا ناعآ اسا UES نح اما

 ىناثلا لصفلا ىف عبارلا بالا ىف هیدنه روئلوا ارجا کا

 عويلا نم سداملاو

 1 هدام ۳۹ ۷

 یریرح] تححو دنس راد هبهمیابم ینعل [تجحو دنس]
 یتححو دنس هع امم هسق و | . ردمزال هنرزوا یرتشم ینرحا

 .قأت هب هدام "۱۸۳۳۷۰۱ , نه هدیآ رابحا ىلا یرشم ود هلا رب رحم

 ینیدلوا روکذم هدنسداس لصفكنمار باب كنهدنه عوس
 ىە یتسمابا داہشا كعباب هد وزاب ی دنس هع امم یرنشم هرز وا

 یسملیاداشا كعیا هسا تاطیتسعاررق یس هددوهش رضح

 كمباب یرتشم طقف . ردحاتحم هداهشایزشم ارز ۰ رواکمزال

 روضح یسودنک یدورشبوسمهدابلط یتسمراو هدوش رضح

 : ر ولکمزال یسروتک هعبا

 ندداشاو ر ره هدنناب هلدوشناراو هس رضح هلهح وو عیب

 روبه و علا . ردنا تعح | هک اح خم هدکدتسا عانتما

 | لفل . رابا .لیحسا ید ا هسردا رارقا یس ا

3 

SE 



 ماكحلا ررد ۸۸

E 

 ناغوص كنها رو [ یعوزوا كغا ر الثم ۰ رددناع هه یرتش»

 | هدقدلتاص هفزاحم | یرلهزب» والثم یحوواهو قاسنمراصو

 هب یرتشم هکمرک هنسهحابو غا نوجا كمرشود یرلن | عیابو

 | هنرژوآكسرتشم | یسهمالب وطو [ یسرشود | هدکدرب ونذا

 اف لصفیف راتشدر زامهللوا رابحا کوب عاب [ ۰ رد ] مزال

 ای حیسلاق لخد

 هدقدلناص یادش ] یکرای قیاق راب [ رابنآ رب كلاذک )

 نالوا راد کوو [ لشو جارخا ند ] ىك اب قیاقاب [ رابنآ
 هرزوا كما جارخا [ ۰ ردمزال هسرزوا كنسرتشم ] فراصم

 یتسوف كرابا یییدنلو كعسم الثم اما . زامهللوا رابحا عیب

 سداسلالصفلاق عیارلا بالا قە دنهردمزال هنس رز واعلان قمح ا

 ۰ عویبلا ن»

 4 دم ۲۹۱ ۲
 ناوبح یک ] هطنحو ناصو تواو [ دوکو نودوا ]

 ملست ناکمو شمنکو هدنرزوا ناویح ین [ الو هدنرزوا

 یرایش نالوا شملناص] هدلاح ینیدلوا شماعلوا نا

 سه [ هدیب تداعو فرص هد صا كما لش هاون اخت كنم رتشم

 که وش [«رونلوا ] تاعارعو [ عابنا کا هسا ] ولرد [ ه ]

 ییدلک مزال هل اب كما لش ۷ كلاس رشم ةداع و افرع

 !قاب ه هدام A teh) .رونلوا راحا هم می ه دلاح



 .قأت هب هدام «۶۳) ۰ Es لا نم سداسلا لصفلاق مار بالا ی

 یثنالساص فا زح 3 ۰ یدلسد قره وا افازح ست

 ران وندننیدلوا جاتح کما عرذوهفعاصو هغقراطو کم وا

 روینلوا نایب هلا هبا هدام مکهتن .زلک مزال ندمیاب یترحا
 . امت ےیل ف لخد امف لصف یف راتمدر

SSعج هس دا كح اص یلامر لالد : هحینلک هب هبل الد  

 . یالوط ندهبلالد یاب و ا ندعرا ییسهیلالد هدکدتسا

 هنناهو حرش هققح دقاعلا وه هال . سهلا یشرپ ندیرتشم

 هل هعنوال هال اه فرار ال
 ندقدلو یر هد وزک هدنن میاب هلا یرتشم لالد اما

 القسم هبلالد . رولقاب هفرع هدقداص یحاص لام « ی

 فورعم قلا ند رتشمو ندعیا هلا فورءعم ىق 11 ندع ا

 ندنسکیا هسسلا فورعم قم ندا و ندرنشم 1۷1 ۱

 . اعبت عييلا ىف لخدب اف لصف ىف راح رد رول

 الوضف لالد قرهلوایماكنسحاص لام طقف !قا هبهدام ه»

 فوقوم هحنمکح هدام ۳۹۸ روک ذم مس هدکدتا مس ییامرب

 رولواذفا هحینمکحهدام ۳۷۸ هسیارولوا زی یحاصلامبولوا

 لخدامف لصفق ی واطحط زام# | هلالدترجا لالد هدهسا

 حقو عیبلاف

 4 هدام ۲۹۰ 2
 یوم ] تین 0" اص ًافازج |



 الاتو اه سلاما نم ی رددناع همباب

 امر ع اف لخد امف لصف ق راتدر هدقسالاهتفایز

 نحر و ید نالوا نویدم هلاندهقشا ندعسم نع مک هتن

 داعه ودم یترحا هعراطو هعاصكنو هدقدلوا كحهرو هشاد

 ۶۱ یا ۲ ندملساص. ه 2 ندقدلا یننحهل | ناد بولوا

 ارز .رولک مزال یسمرو كنمادیرحا هعراطو هعاص ثحدا

 . روزلا لانم رولوا لخاد هتنامض هلیصف

  A4هام €
 1 ۰ ONA هع اب راو رصم | نالوا 1 قلعتم هنمیاسآ ثعسم ۱

 تادوذعمو تان وژ ومو تالکم نالماصقرهبلوا افازح ۱ اتم

 . یراترجا]یجیج واویحاصویراطنقو [یجملک ] كناعورذمو
 : عردو ددعو نزو و لک ارز ۳ رولک مزال یسمر و كعب اب

 هنس زوا مبل ا عی ملسا ب ولوا ندنت مام r ملست ۰ كما

 ٠ عاب ید فراصم نالوا ندنتیم كنا وللثم ینیدلوا مزال

 عیبلا ف لحدب اف لصف ق رمالآ عم رولک مزال هنیرزوا

 1 اِ
 3 هسرزوا عیب د و هلا وچ ییهطنح عسیم ie مک تن

7 
 1 ۱ ۰ و

 ۱ بص هنباق كنبرتشم هدفدنلآ وص هللا هرق نداق اذك
 . . هدنه فرعلا اذه ىف ربتعملاو رولک مزال هنرزوا عيا كا



 1 میاد لصف #

 یلصف E باد ییعل

 یس ی وما | نع ملست و عسییم م است عل [ كميلست 7

 ماست و مم ماست | یماع مزاولو | قراصمو |[ یفلک

 یهدام شا بولوا [ هدنناس ] راش نالک مزال هدنتسام كنم

 1 د ۱ یواح

 1 هدام YM لا

 .رددناع هیرتشم فراصم نالوا قلعتم ه ] عسب [ ن ]

 ی یرلترحا هعراطو هعاص كە | 1 نالوا میم يگ [ الثم

 ارز [ ۰ رواک مزال كلرو ندنفرط یرتشم هفارص فراصم

 هنزوا یرتشم نع ملست بولوا ندمیلست ماع هتراطو نزو

 یترحا هعراطو هعاص نالوا ندنماق كنا یک ینیداوا مزال
 : روک مزال یممرو كنس رتشم یاد

 قرهلوا قلطم یتناح هیرتعم كەر وذو تاورا
 ینفالخ میابو نایب ینُت تدوح یرتشم هکرولیشالکا ندنرک ذ

 رولک مزال هدرزوا یرتشم هروک ذم تافراصم هل هسا اعدا

 ردقوش . عویلانم سداسلا لصفلاق میارلا بالا بدنه

 روک ذم م نا ۰ کصن دک دتا ضق ندرنشم یعسم نگ عل 7 هکراو
 ر

 یراصم هغ راطو هعاص كنو هدکدتسلآ كم در ود رده ز



 [ خسف یہ هسرابد . ردربحم | یرتشم طقف بولوا حس حس

 هد رب عسیبم هد | حس [ دقع نیحهسرابدو ردا ] كر یعسم هللا

 رابخ عو [ را ضق ]ساتم نت عی [ هداروا ها

 . روند لاحا فثک

 عسناکم هقول بولوا عم ناکم نالوا ربتعم هدابو هصالخ

 . ءافولا عيف ماکحالا لمتشم رداکد

 هام ۸۷
 شملناصهلیط رشقعلوا ماست ] هیرتشم [ هدنیعم لحمرب ]

 [ ۰ رولک مزال یمیلست ] هدلحم لوا یی [ هداروا كلام نالوا
 ! قاب هنحرش هدام ۱۸۸ ۰ عوسلانم رشاعلا بالا هدنه

 مست DOG كن رت شم ییادغب E عیب تم

 مک هتن . رولکمزال كنا ماست هداروا هدقدناص هلیطرش كما

 قهلواماست هدنیعم لر مسمن نانلویسهیلق تنّومو له

 هبهدام «۸۳» ۰ رواک مزال یملست هداروا هسا نا ط مش

 ؟ قاب
 ماست هدنیعم لحرب ییبم هلهحو هدامو هکردیللوا مولعم

 ۱ هنسهناخ كنرتشم یم هدهسیا حسح قعاص هلطرش قعلوا

 ۱۸۹۰ ۰ رو زلالحنا یف زالوا زئاح عی هلیطرش لقو لم

 ۷ ۰ قاب هح رش هدام
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 44 هدام ۵ ۱

 نان ناک ی لر ى

 ا [قاطمدقع] طقف ردلکد ط رشق وا

 [هدهرتعیم هد] ع, [دقع ناح] عس دقع ناليدبا قرهیملوا

 [.ردبا اضتقا یمیلست ] ه«یرتشم | هداروا هسبا] هدناکمیننق یی

 زما اضتفا یمیلست هدعم دقع ناکم هسق و

 حس [ هدلوماتسا یاد وه در وفکت هک الثم ]

 [هدنغاطروفکخ یاده لوا هدقدنام هه | ۲
 [ هسقو . ردا ]اضتفا یسعا [ ماست ] هدلحم یتیدنلوب ینعب

 رابجا] یاب [ هرزوا كاما لست هدلومناتسا] نالوا دقع ناکم ۰

 هدعس دقع هسا حاتحم هتنّومو لمه جرم نع اما [ . زامهللوا

 هد هلعءاس بولوا طرش قوا ناب میش 9
 هدام ۳۷۳۸ مک ەت ,EAT صصخ هعدسم یمکح كن هدام وشا

 1 ىدا ناس هدنح رش

 4 هدام ۲/۲۲۱

 ندنفرط عاب [ ینیدلوا ] هدناکمیننقیمب [ هدهرن كعیبم |

 كرم ] ید هتروص راسو بوصوا ناس هدعس نیح

 یعب [ عاطم | هنناکم كعسم یرتشم [ دقعلادم هد ول وایم ولعم

 هلهج و هفنا دام [ هسلوا ] یهاظ ین دلا هددقع ناک عیبم
۳۹ 



 لحا یني لاا یت هل هستا لولح لحا هلتهح ییدعا بلط
 یافیتسا میاب رولمهدبا ضق ییبم نغلادقن لبق نکشیعا لولح

 .نمهدبا فقوت یتیم نوجا نم

 44 هدام ۲۸۵

 و ندفداص هرزوا قلوا ناشد 1 عسییم ک ] علا ]

 هب یسهر و ا اسا ردا ا 1 اک [ يسم نگ

 ll e وا هلع ءاس تالوا هدننکخ شاه

 یسهدعو ] كن عيا [ و . رولوا شعا طاقسا یتسح قح]

 ملست | هیرتشم [ یم ناه هرزوا ثكعا ضق ینغ هدناولح

 .نمهدنا فقوت یم ردق هللولح لحا ما [ .رولک مزال یسعا

 هلآ هراب نیشپ هشورغ زوب هب هنس رب یلام رب میاب الثم
 یا عیب سا اب ا کیا EE عابم رب ندفداص

 E AM aah A سیا ماست ندیدمش یس هرزوا كعا ضق ی هدنماع یا

 ۱ هرکص ندقدلآ یتسهراب هدول و فو ردو یا یا .رولک مزال

 ۱ اط لا وا لف رخ سم هب د مردن | ماست

 ثلا لصف
 لصف ینحوا كنا یحنشب ینعل

7 PE RSC FHA 
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  RSیی سر 35

 زر و ی

 3 بواا ۱ ۳ 0 یمم اف نام تعم ییع) ۳۹ ۳ ناکم]

 1 ۲ 1 9 ]۰ رد] ی واح ییهدام حر

۰ 

E 



# 

 واتعدر ] رولو۲ سما 9 ین

 [ هد ] را [ تروصویو ] امبت عییلا ىف لخدب امف لصف ی
 ]° ر ولک مزال تا ماست ه یرتشم یسم ناه ]| كعای

 یتحكما هعلاطم ندرتشم یعیم نن كمياب هدراتروصو کن وچ

 . قاب هرلهدام « ۱۵۹۲ و ٩۹۰ » .زالاق
 .یدابندهسیاردناهلاوح هرز وایرتشم ینهسمک رب عیب دد هل

  هسزژوآ ها و ىلا وام هرز وا قلا یم يک ارز

 هنارضح فسو یاو مظعا ماما ین! هنخش هسا هلاوح

 طو اس هروک هد ماماو .رولوا طقفاس هن یسح قح هروک

 اهقف . ملا سنحو ضبلاب قلش اف لصف ق یورقنا زالو
 رولو هدکلرپ فسو یا ماما هلص وصخ  ینلوق مطعا ماما
 یرالوق ناخش ید هدارو ندنرلکدتا دع حجیم - هسیا
 .رولک مزال قلوا ححص

 4 هدام ۲۸۳ 8

 هدشناص | هرزوا قلوا لحوم یسلک كنع ی [ هیسر و ]

 هدعسم هرکص ندکدتا لولح یو ندزعا لولح لحا [ كما

 ضق یی هدنلولح یسهدعو | كنم | بولوا یسح قح ]

 ۳ رولک مزال ینا ماست ه یرتشم یعسم ناه هرزوا كعا

 .عویلا ن» لوالا N بالا یف ه دنه

 ییضم ڭم کیم هرکص ندق داص ها هر و میا ام ح

 ما 4
a: 



 : قح] هد عی [ ها ردبآ] ارا یی رشم نریم

V۸ ماكل ا د ٠ 

 ا اول یعا | هد ] رل | تروصو |

 هرز وا كما فدو ]و ساح هدب د [ كده دا ضو ۳3 ما

 میاب هکلب . قاب هب هدام ۱ [ . نمهدنا دادرتسا] ند شم | یعسم

 نعرطا فال : رولم هدا تبلط لدن رشم لاحرد یعسم 3

 رحم #هعاح رتسا هلف نهرلا لاممال هناف نهارلانم نهرلاراما اذا

 طرمشلا رایخ لییق

 نزسقل وایذا ةلالدای ةحارصكمیابالاب هح ور «یرتشماما

 . رداکد ریتعم ضش هحینکح هدام ۲۷۷ ها ردنا ضف

 دل رک هکر با قد راد یلطم مدار ۵ كنظفل عياب

 .ردمعا نوسلوا یو كرکو نوسلوا لیصا
 ندکدتاعس الحعم یلام كانبدلو ریفص 2 هنلع هاب
 یسلح قح هسا ماست هب ی ریشم ضقلا لسو ییس» 0 ا

 ۱ یسم هرزوا كما فووت ردو هر دیا افتسا ۳1 هلغل وا طوفاس

 8 » 6۱ « . ع ویسلآ نم نما اإ لصفلا ی 4صالا> نمهدیآ داد شا

 ! قاب هب هدام

YAY 2۱ هک هدام  r. 

 ۱ هم "دا وح ۽ زن را هر قلا یچسم کا

  یزتشمو [ هلاوح و ی رشم RE 1 ندنسامع

 نم هج علا ابو ه هند ات الماک یم نگ یرتشم او لو د



 لصفلا ف عیارلا بالا هر دره ۳ نمهدیا طاقسا یساح قح ]

 دلدهجندبا ضقق اما ین لحعم عبیاب كلب .عوببلانم لوالا
 ۴ لحد مف لصف ۴ راتحم در رولر هدنا RE یم هله

e 
 4 هدام ۲۸۱ 8

  نيدسمتا ضبق ى ] عییم [ نن ] نالوا لجعم [ عيا ]
 یهدعیم [هسیا ردنا ] هرعاای عادیاای [ ماست ] «یرتشم [ یعیمم
 میارلا بابلا ف هدنه [. رولوا شما طاتقسا یسح قح]
 . عوسانم لوالا لصفلاف

 ندضیقوعنم هدیوروک میاب نکردبا ضبق یبیم یرتشم اذک
 .رولواشع | طاقسا نساح قح 2 ۱ هحینمکح هدام ۲۱۷ هسع ا ی

 نکنآنکاس یهاخ ینیدلوا نکاس هدننورد هسمک رب او و
 شعا ضق هلا قلا نوناص درج هسلا نواص ندنبحاص

 ردقهبهحندبا افیتسا یبیم نمت نالوا لحعم عاب هیلع ءان بولوا |
 هزاز نمهدبا جارخا ندهاخ لوا ییرنشم نوجما كما سج

 ۰ عویسلانم رع "تل املا ق

 یاب هدعر هدودا ضق یبسم یرنشم عیابلا ندا تالذک

 نذا هضبق ءادتسا هسلوا یضار هدقدلوا علطم هنضیق كنستشم

 هصالخرولوا شا طاقسا ینسدح قح هلدلوا هدنمکح شمریو
 . ۱۳ ىف هژازو عوببلا نمرشع ثلاثلا لصفلا فا

۳ 
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 ۱ ماكحلا رز رزق ۱ شرت

 6 ا شما ناس یسام هقش هقش كن ر ره » هدهداموب

 شتاصند وط كرەىما ناس ینسا هقشا هقشا كتر ره یبالک

 و الو دلم ا کلن . ردلکد نوجا زارنحا ندشروص

 ۱۱ ۱ ا زا يرل ها تولوا نیکح كلام
 غوا تواشا هلضفل » هلس هسا وا » نالوا

 هدهسید مدناص هشورغ زویش ینویقسأر نواوش حب ایالثم
 عو لدهن دنا AREN عيا هسا لوف یخد یرتشم

 ا
 یرادقم ر کلا كنم نع هلهج و یییدنوا ناس «دالاب

 عاب هک وش .ردراو یسح قح هب تعباب هدقدل وا لحعم

 ۱ هقفب كسر ره هدقدناص هلا هدحاو ٌهقفص یهددعتم یاشا
 ك 5 ناشل ۳ سر یکلابو سس نام یتسام هقشل

 ۳ وا نشب 8 ل وا ش لو قزاز هبی ی ی

 ۰ سم هد ۳۰ دات نالوا هل یس هر و

 4 هدام ۲۸۰ #



 ۷۷۷  ماکا ةلجم حرش

 یشورع r نالوا یسەرا كن 1 ویو عيا هل ا ارا

eرولسهدا نسح ید یا یا ردق هب هجن دا اغ سا . 

 كنسضع و ناشي ىع كتسضم نداشا ددعتم مکه هر

 عیب نک د هب هر و اک ینالوا نیش یرتشم هسلوا هن یسهر و

 یرتشمللو ةام ى ناکول كلذکو .رولهدا نسح یتیم لک

 یزنشلالع بحواع اصاصف كلذ راصف اهرد نوعسآ عیابلایبع

 باللا ف ههدنه ةرشعلا دق تح باشانم ىئ ضق كاع

 . عويبلانم ثلاثلا

 جیم نخ نام جوا هیدا هحنلوا دحاو حس هقفص هاچ

 رد هب هج دا اغتسا ید ۳۹ عيا هسلوا هل عابمرب نزح

 .رولمهدیا سبح ییییم هلج

 یساوا دحاو یش مسی ی یسملسد هددعتم یایشا هدهدامون

 هدهرول دم تروص کلب .ردلکد نوش ا زاربحا ندنشروص

 اثم عیب هک هل وش . رولوا یراح هلا تولوا ee كن هداموب

 جا فصت و هقفصر ییفص ینعب ها هدجا و هشتم یرتسار

 رره یی كره هدقدناع قرهلوا هللا هقفص ر رکید

 ییصن كرتساو الثم ینعب شما ناب یتسام هقش» هقشب كفصن

 هلس هسلوا شعاص ود هشورغ زوش یرخا فصنو كم

 هسقوب . رولسهدبا سبح یعیبم عومج كدهیجشدبا ضبق ین ما

 ها نوک ر یرتسا رول ذم هدورو یشورع كيب یرتشم ۱

 , مهد نوسروط هدنس نوک



E VV7کا ررد  

 یزو یس دالا عزا هزبسو راما یرتشم مکهتن

 ندعا ضق یسمو ندان یگ هددودنا ارتشا یش نالوا قوناح

 هسلا ردنا نایزو رولیهدا عس تا ینآ عیاب هسلوا ساق

 والثمو یرتشم ارز .رولوا داع هعبات ینعل N Yb هد وا

 یسلواباغ هدلاح 7 نوناص "یثر نالوا داسذلا عراستم

 : عوسلا تاقرفتمق راتشدر ردنذا هعس خس هل ال د

 £ هدام ۲۷۹
 هقفص ] ینعل قرەلوا ندیوط [ ییهددعتم یابشا عاب ]

 هدقدناص هلا] نم لحعم یرادقمر یو لیمکتو [ هدحاو
  یرلام دوخایو [ شما ناس یتسام هقش هقشب كسر یه

 1 هد هی دنا ضش مک امال هسلوا ] نک وار سنا فاتح

 9 [ .رولیهدبا ] فقوتو [ سبح] هدندب [ ییبم عومج
 را هرزوا قلوا هشورع رشللا یر یھ هم را الثم

 ارز وقط هدهسلآ نوناص هشورغ زویشب وی ۳
 ¬ ارا اب tC یشورع یللا زو ترد هرزوا قلوا ین

  هقفص ارز ۰ ںی هد مردنآ ضد یوی E زوقط یرشم

E : 

a 
 r ات ندر 1 هش وص رو هرز وا

 7 اب ندن اب اطعا هعب اب یو زوشل قره وا یسهراب كت |



 ۷۷ ۵ ۳ املا ام حرش

 هلکمشلر هدهسور ناعل اتسم ا 9۳

 هسمک لوا هدقدناص ههنسهوا هدهسور یعاب روکذم هسمک لوا
 ندرتشم یسم نگ هکدعا ملست دهن وا ًاددح ىعان رکاب

 عدولاه ربا لاق . قاب هنحرش هدام 6۲۹۲۶ , نمهدیآ هبلاطم

 ةعلدولا ضش هلاضباق نوکیال هدنع عدوم وه ام یرتشا اذا

 ةعاسلا راضحا نم دنالف نما ملست اماو دیدج ضق نمدالو

 هلو نما 0 اش یرتشلا ما ها اه رضحا اداف اهماق

 رغ وا ناب ابتا رم ف اساغ عبا ناک اذا هعفد نع عنتع نا

A۲ یہا اه  

 ی هلا سبح یبییم مبیاب هلهجو ینیدلوا روک ذم هدر
 باغ ءارشلادم یرتشم طقف هدهسا راو قح هبلط اش

 زونه هرکص ندقدلآ یلام رب لوق هک ر 0 0

 مولعم ینیدنلوب هدهرنبولوا بلاغ ندمنا ضیق یییمو هدات ین "
 هبهسمک لوا ىلاموا هعحارلاب هک اح عیاب هدرردش ینادنوا ۱

 ردا تاس اهلا هش هارو این روح ینکیدا ضق قفو قاس 9

 رولق هلضف .ردبا هدأت همیاب ین هلردبا عب یلاموا ا هسیا
 حساب یال 1 هسا رولسک | , ردنا ليس نوحا ی ریشم هسا ا

 یسم یری شمایو راقع عسییم اما را ند رتشم تفو یبداو و

 مولعم نوسلواقازوا لح ینیدنلوب كديرتشمايو شتاضیق

 رات رد زامهللوا نم بدان هدیولناص لام لوا هسا رواوا

 عویبلا تاق رفتم راتشدرو

7 



 هن دام اف .عوسلانم هات بالای هبدنه زامهنلوب هدنساعدا

 وربلاک یلثلا اما لثم ريغ عیلاول يهاظلا راتادر ىف لاق . قا
 ةئسلا تروص اذلو لكلا عفد ىلع ریحالف هتمسق نکع ام هو

 اش« عملا لک سبح عيابال لوقا امرییغتس یهتنا انرکذ اک سرفلاب
 سل نها نم هتصح رضاخاعفد اذاف نها لک ءافیتسال ایمیقوا

 رن ةدالا ی رو all وه E صح ردق ىلا حملا ضق هل

 قرفلا ۳ اض | سهاط لکدا ءاه ای رضاحطا نجات را را رطضاف

 ۳۳۹۳ هحل وا یقح هعسه فون م ی كعب اب

Eکمر و یتسم 8 ال وا یربشم هلهح و یسهنات ه رقف  

 هش وص كس هرز وا قلوا نشا ف عیاب هلنه> وب هرد رو

 2 ناسقط زو زوقط یرنشم هدقدناص یادغب هلک یللا

 هج كدههشدا ضق ید یشورغ نوا یقابتم هلس هسا دات

 . ملست یسهلک قم زوقط قرق یرتشم .رولسهدا فیقوت یم

 I Ee aE E e ١ صفا ى سارا تاللا ق هبدیه مبدا تا

 ۱ قلوا هیسهریو یارب یزویشب و نیشپ کی عیاب مکهت
 2# 4 ادات یادش هنر شک ا روش كم هرز وا

 1  ثعسم عیب هک دم رب و اماع یشوسع كم نال وا ناشا 6 سه

 ام )3 كس ی رمشم هسقو .رولنهدنآ ساح یک

 . نم هر د مردبا ضد ی r لا نانلوب

 وب لوز 4 ردق وش هدل وسناتسا کر هلتهح و هس



RN,ز8 3 ۱ هجوم  

 ۷۷ ۱ ۰ ا هل حرش

 اب

 نا یسهصح كسر عیب دوخاب و هسلیا اها یتس4هصح

 فرا ضق الب یسهصح لرد هسا ارا ندنآ اب

 ےک کا هلهحو و طقف . رول هدا كاما ییسلک ثلعسم

 24 ا ندکدتسا ا تا ن هدحاو هقفض

 وللب یناکم E ندرتشم کیا لوا ندا ضبف یتیبمو هدأت

 ساک كنم ا :یرشم نالرا شک نا ت وا
 قوهلواوللب یکم .رولآ ندهنسک وا ین

 ندا اسا ى لک هسلوا رضاح ارز . یدلبند هسلوا باغ

 هنکعذا نکلا ءافایف ارطضم نکال .رولوا عرب یوم
 حق هدصن ضقیل هتصح دقن نا ف یا یا همص احم نا

 . راتګ در

 اخ یآ لوا هرکس ندکدتنا ضو اک ی
 نالوا باغ هدعب و .نمهدنا عانتما ندمیلست هیرتشم نال وا

 ار ۷ باد ی کنم نر و یهراب لیگ هدقدل وا رمضاح ىرىم 8

 اسما یتآ لوا ردق هحدا افتسا ندنالوا باغ ینسهصح ر

 هدب ولوا رضاح اب و ندزلوا رضاح باغ "یرتشمو :رولبهدیا

 هساغ هن رضاح هسلوا فلت ا دم ندعا تاط یا ل وا ۱

 دعب طقف : ویلا تاقرفنم ف راتدرو راتخرد ردبا عوحر
 سح یلام روکذم رضاح ؟یرتشم ن ضق یار بلطلا

 یل دلوا شمر و رضاح قرأ هس اوا فلت هدد ا ندکدټا

 یممضت .UO روا دم د باغ و . مهد هبلالعم نداغ نو ۱
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 لصفلا و عارلا بالا هب دره ردا داد رتسا ۳ در و کلم

 . عوبیلا a مارا

 < یا" لو ۰
 یلصف یجنکیا كسماخ باب یی

 | .رد] یواح یهدام ید بولوا | هدنناس

 1 هدام ۸ *

 قلوا لحعم یرادقمر اب یسلک كعسم نع ین | ناشب ]

 هدنروص یبدلوا لحعم یسلک كعسم نع ا هرز وا

 لحیعم دف ر کلا كعسم 3 و [ امام وگ یرنشم |

 كده دا هیدن ] ی رادقم نالوا لحعم زکلا هدنر وص ین دلوا

 ۱۲۳۰۱۰۰۰ قو ااو ج ىس | هم[ کیا
 ندعسم نع .عوسلا نم لوالا لصفلا ف عیارلا باللا ی هدنه

 ۱ ه زازب رولهدا سبح یعیبم لیمکت هس هلس هسلاق یئرب یزح
 ۱ عويلا من رشع ا ق

 هسریو یتسهصح یسیرب زکلاب هدیونلوپ هسمکییا یرتشم

 سبح یبم هلج عيا ردف هیجنلآ یتسهصح یهدنرکید بس
  نش و هدحاو هقفص یار علا عل « رولسهدیا فیقو و

 ندنک یسر ندرلن و 1 ندق داص هبهسمنک ییا هلا هراب
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 ۷۷۱ الا لج شا ۳

 رد مملی یلاح تقیقس و را راکنا 3 زا لطا مم

 رخ یوعد ردق ههحنلوارضاحلوا "یرتشم یتعل باغ هسا |

 ادا نکا ییا دفشار رضس لو ۶ ) ۲

 هنهباع یا ؛یرتشم یمن صخشوا ییدصتو هسا ردا قیدصت

 ندعبأب هسلا ردنا نیک یو ! قاب ههدام ۰ .زجا ر

 ..روتل وا
 اعدم تابا عيا هدنراقدلوا رضاح او: لوا ی رتا

 ینا ع ید هدنروصو .ردا در هعیا یعسم اح هسا ردنا

 هعلأ یعسم نی لوا "یرمشم درلا لق هکرکم . رولوا خسفنم

 .نعهدیا در هلوا یاب یعیبم کاج هدلاح لوا . هدا اطعا

 هرکصت هک دتنادادرتسا ندسنات یش ینس عيا الا هجور

 «۵۱» زما تدوع ییا ع هسرو هنعلاب یعیبم نک لوا رس

 ! قاب ۵هدام

 ینتمق کا یاب هل وا فات عییم هدندب یاب ی اا

 عسیب» ناع هدندن عیب تمیق روودم و . رول هر دتا نامضت

 حس هسا وا لاله تمشق روکذم هدن دن عیا ی يح .رولوا هاب

 «یرتشم یک يیدرو لا "یزنشف و :رول وا خسفنم ینا و لوا

 ندزلوا اله هدندب عیاب تمیق روکذمو ۰ ردنا دادرتسا ندلوا

 دخا ندنعرا یتمیف لوا هسرو هنعلا ییسم نغ لوا یرتشم

 بوسه آ ندل وا A E یم ۳ یاب ؟یرنشم و . ردا



0 

VV۰ا  

 e i.r یم a RE جاغآ ا ها اب ان هن رزوا

 ۵ ته یم ها مل یر و ان علا و .رولسهدنا ن

 is وا رظل وا كا ا

 « ۱٩ » . نههدنا A | راو او هرس علف سو ود ر رص

 ! قاب هب هدام

 ینتمیق كنابو هسلوا عياض نکا هدندب میاب هور روکذمو

 نره لوالا لصفل اف عارلا تالاف هب دنه رولوا نماض هب ی ریشم

 ۰ عويلا

 یع) ندکدتا ماست ی۵ بودا دحا یم 3 حلاو

 ر a E ۳ ضد یعسم هلس دا ڭكەراب هلهح وود یرمشم

 یرتشم . رونلوا رظن هسنلوا طیض قاقحتسالاب ندندب میاب نم

 لب اق هلهح ور ی 9 ماست و نهر اب راحا ۳ ۳ ه رخا یه

 ا یار می هسیا شما فرصت خف لباق ربغ اذکو خسف

 شماعا فرصا هلهح ور هل وا ۳ ۱ نمهدنآ ی یعسم

 ۵ رولر هدا ساح نوجا را یافسشسا و داف سیا یم سوا

 علا دک تما 0 هرخا یعسم ی رمشم هدنح رش هم | ت رقف

 ۵ سلم هد ر دقت و .یدیشماسد رولس هدا چو ا مه

 3 هص>حش 7 هو ضف عیابلا ندا الا یعسم نکا دو لم

 ندصخش لوا ییبم عیاب هرکص ندقدلوا باغ هدیودا ماست و

 ینساعدا كعیاب صخشوا . رونلوا رظن هدکدتسا كما دادرتسا

 ۱۳ کا هدنروصو .رذبا دادرتسا نم میاب هسیا ودا رارقا رکا



 ۷۹ ماکا لب حرش

N 
 هدب ودنا ضق ییسم یرتشم نزنقلوا یذا كا هلهح و ون

  ۲ ۱۱نیا نسخا ضف كيا یم ك
 ضبق ةقيقح كعياب كلب .زاملوا شا ضق عیاب هليسمرو
 عوييلانم تلاثلا لصفلا ف عبارلا بابلا ىف هیدنه ردمزال ىا

 ۱ ۱ .ط فاران لف و
 وقع *یدنبشم [ هدنوشا ضق ندا الت و

 رونلبیع یم [ رونلطقسس دوخای رولوا فلت عییم هدندب ]
 لیصف هدنحرش هدام ۲۷۵ مه [ ,رولوا ریتم ضف هسا ]

 . یدنل وا 1

 رولمهددا ضق هلمدا ارز .یداسد نزسقلوا ینذآ هدهلحم

 ! قاب ههدام «۲۸۱» هلیحرش هدام ۰۲۷۹ -
 ؛یش والم یداسنق ینا كنوق ریو یاو قا تفج ر و

 ضدقكسرنشم یسرب ر > ندش ینا نالوا مدنی دو

 تردنذآ ید هنضق كرد ییمرتو ندا تملاا
 هرکص ندکدشا شف هدننسهیآ یزتشه ا

 ههادرنسا 11 ییمه افن | هدام ود یدبا قو و هدر «علاب

 لصفلا ق هدنه رولوا بصاغ هسا ردنا دادرتسا .e . نمهدنآ ۱

 میارلا بالا نم لارا "
 هدیولوا هور عسییم ارز ۰ یداسد هسا وا فلت هدهاحم ۱

 هدب ولوا هصرع عسیم دوخاب هسنایو بودا ضق نذاالب یرنشم



 مام ا ررد ۳

 یییرتشم ندضبق [ هدیوروک ] یخقو [ كىيا ۱ دا یسح
 مس [ ۰. ردتصخرو ] نذا | هضق ] ةلالد [ یساعا منم ]
 ضبق هلهحوو هددقع سل نوسلوا دساف كركو حح كرك

 هرقف كنهدام « ۱۷ » . رشع همسائلا ةدعاقلا ف هایشا ردح

 . قاب ۳ و اتم هنسهسانشتسا

 هلالد نذا هصضف یهدنو هلهحو ینلدنلوا تراشا رس

 مسهروک هنناس كننناتسهق نذا ةلالد روک ذم هجورب . ردنذا

 نددقع سلح لع ءاس . ردا دش هلادقع سلخ هدرادساف
 نماند ص و یا اسر یا هیکص

 ۱۳۰ ا یک يارا تم شف وندا لاد
 ۳۱ كسا لح توو رک شف

 دادرتسا قترآ یعیبم نوجا كا افیتسا یعیبم نمت عیاب هیلع ءان
 ! قاب هبهدام 6۲۸۱۶ ۰ نمهدنآ

 ۱ كلعب اب ا هرز وا قوا ناش جی 94 یع) [ كمباب]

 ۷ 1 1 ناال وا لحعم [ كاسرتشم ی ن زرسقطوا ىدا | و و

 هلنهح وس ر دلکد رینعم ۱ نجف یم ندم ا هید ات | هعل اب

 2 هاب ملستو نهر اب راحا ر مر ا یم ص قلا دعا ی رشم

 رب قحهلوا لياقه حسو و ضه رو یا

  كرمدا ضف !ی راو رصن وللثم 3 عا هسا فرصت 4لهح

 1 چ د



O SS us 
 ءا لا حملا ف دقو عیب لار ءاطعا عیابا ۳1 نوعتم

 نوکف ضیقلا لق كاللا دیش ال دسافلا نال یا احح ناک اذا ام

 . ضرقلاق راتدر عیابلا كالم ىلع

 اغا: اا یس هند نک
 عا شف یس ها ماف کوشا

 ۰۵4 » ۰ عویلانم ناتا: لصفلاف مارا بابل هیدن رولوا
 كحهبعا صیقتت سم وللثم قماقس ین لسغاما ! قاب ههدام

 ضیقلا لبق ید عییاب هدنودبا سا همیاب یرتشم یتسعای یشرب
 هدنهزامل وا لخت نیهان یسم یرتشم هسراب یش لوا هدعسم

 . عوييلانم عبارلا لصفلاف عبارلا بابلایف

 راحااب هراعاای عادبا هعیاب یییبم ضقلا لبق یرتشم اذک ٠

Eهدورو هعیاب یتسضع كعسم نع یرتشم دوج اين  

 نو سروط نهر م هدک دب عییمو ردو ه هج دا هد ات ییسفاشم

 نالوط ندنراحبتساو . زالواشعا ضق ییسم یرتشم هلسعد

 رشع نالا لصفلا ىف هصالخ راك مزال یسرو ترحا كماا "
 هنح رشهدام « ۲۵۳ » ناخیضاق نععویلا تاعفاوو عوسلانم ۱

 .ردکمیاب ترحا هسا راجا هرخا ییم عیاب ملستلالیقو . قاب
 هد دنکیراسخ .هنلوا فلت هدد هدرا میابو

 ! قاب ههدام ۵ ۰ مددناع هعباب ی

 4 هدام ۲۱/۳ #

 قح هلهجورب هدعیبم لوا [ نکردیا ضیق ییبم یرتشم ]



 ق هزاز رولوا نماض یرادقم ینیدلوا شما اا یکلاب

 ۱ عوببلا نم ع یداما

 نالوا هتک دحاو "یش والتم قاق قابا !تفح رب اذک

 ها بدعت اب كالهنسا هاضبف یرتشم ینسیرب زکلای ندعم ییا

 هدد عاب یرتشم هدر دقو طةف .رولوا نیعا نمف یک

 فات هدندب هرکص ندکدتبا عنم عباب نکیا شملیا بلط یالاق
 عبارلا بالا یف هبدنه E هعرا یراسخ كلا زکلاب هسلوا

 .عوییلا یم مبارلا لصفلا ى
 تابعت یم هلع ردا ناصه ثارا هنتمق ا اذکو

 ا5 كاما بیعت اس E رولوا شعا ضف هشا

 حسییه هلکمام ر و علا هدلاح يبدسا تبلط یرتشم نسم دا ملست

 هکردقوش .وولوافات هسرزوا عیاب هدلاح وا .هلوا فلتهدندب میاب

 مزال یسمهدوا كنسرتشم یناصش نالوا ضراعهعسم هلسس یدعت

 . عویلانم رشع یناثلا لصفلاف هصالخ ۳و
 راحااب ملست و هه ه ا سس عیب هل صا كنس رتشم ف

 ملست و نهرای هبهایهراعا هرخآ یعیبم دوخ دوخابوهستنا ملست و
 رولوا شعا ضقیسم یرتشم هسلوا زن یخد یرتشم هدودا

 نفلاو عييملا ف فرصتلاق لصفق راتدر

 ۵ یرتسعم عیاب یعیبم نالاص هلا حیح عس كذک

 هل سگ د تا هب وص یعسم یربشم هدف دل وا تحهر و هدیوروتک

 ۷ ۳ رول وا شعاضق یعسم ی ربشم ا هب وص E نیو جوی راب

 Aa ۰ ۳3۳۶ یر مر اک



eهب ی رتشم [ كنحاتفم ] هحمجح ابو ماط رات  

 [.ددکعید ماستیییم] كمل ربو تصخر هضبق ربارب هلبا [یساطعا]
 یسا ماست هلا دع و نزو ناصو کا ناه كعب

 هد ودنا اطعا ینحاتفم فالع لوا زکلاب عیاب اما .ردلکد طرش

Eوالثم كعد مدسا -- یناشا کد ا ابو راق ح 0  

 ف هدنه زعا ققح ملست هتسمرو تصخر هضق هللا زوسر

 هد هل نم مکه شن . عويبلا نم ىناثلا لصفلا ىف میارلا بابلا

 كتصخر هضد هلا اطعایمب هلیسماسد «تصحر هضق هلتساطعا»

 هتغااب وجا یرابنآ توج .ردشهلوا تراشا اکو هلا عج

 یرتشم ناال هغلواف طب هدنکلام كدا تالاب
 !قاب ههدام »٩« .زامهلوا ردنقم کوب

e:قآ هحور لاوحا ضم نالوا دودعم ندضدف  

 سا فالئا سم ضقلا لق یرتشم هک وش . رونلوا ناس

 ىناثلا لصفلا ىف عبارلا بابلا ىف هیدنه رولوا شما ضف
 . عوییل

 الپا هسشا كالسا و فالثا یتسضم كعیم مکن

 شا ضو هللا بییعت ید ینسقاب هلک المسا یرادقم ییدتبا
 هجیامکح هدام ۲۵۹6 هسلوا كاله هدد میا یسقا یتح .رولوا

 ییا رود ذم یری شم طقف .رولوا داع ه ی رشم یراسح

 قاب روک ذم هدلاح ییدلبا عانتما ندمیلست یاب نکیشعا بلط

 E ور رول وا داع هعلان یرایسح هسل وا فلت هدندب عاب



 ور حس كرك عس [ .رولوا ]لصاح [ هلا كمرو تصخر

 . ردناققح ماست هدقدنآ و ماست هلهحوو نوسلوا دساف رو

 كح هل هدا ضف ندمقلاق ندربیدروطوا یرتشم «ضویعاما

 زا ققح ماست هخدفلوب بیرق هنر
 تصحر هنضف بوئاص هب ی ریشم تورو عيا هلتهح و

 ی رتشمهسل وا عياض بولا یسیر هد ومما ضق هدلاحییدر و

 ققح ماست هسلا سرق هدنروص رولوا ردتقم هنضق مابقریغنم

 ف عیارلا بابلا ف هدنه رولوا داع هیرنشم یراسح کا

 هحرد رولوا نکم ضيق ماقربغ نمو .عوسلا نم یا لصفلا
 رولوا دناع هعیا یراسخ بوما ققح ماست هسا لئد برق

 . اعبن عيلا ىف لخدب امف لصف ىف راتح در

 1 هدام ۳/۵ %

 لح رب یلدیلک یک ] هجمکجو [قدنصو] هزاغمو [رابنآ]
 ندب وط رابش ] والثم هعتماو تانوزومو تالکم [نانلو هدا

 لوا رارب [ هلیساطعا «یرتشم كنحاتفم] لحم لوا [ هدقدلتاص
 هدام ۲۹۳ ارز [. زدمباس كلرو تصخر هنضق ] كرابش

 یوا لغاش یربغقح كەم هلهحو ینیدنلوا رکذ هدنحرش

 ردلکد ماست عام

 قدنص ر دوخاب ] نامص ماطر ابو [ یادش رام 1 1 سس

 ندر يلح یی قردلوا [ندیوط] وا هحمکجرب ابو [ باتک



nl int٩۱2 ) اسارت 1۱۱۱  uuuا  

 یشرب ندیرتشم عیایو ۰ رولوا فلت هنیرزوا ماا هسلوا فلت
Nیرتشمهسبارولس هدنسنکا اب رولسیرتشم وزملس عیابو  

 هب ی رشم عل E یراسخ قرهل وا هان ما ضد یعسم

 .عوببلانم ىناثلا لصفلا مبارلا بابلا ىف بدنه رولوا داع
 ا یخ تک ارز . یدلسد ماست یار اح رش

 یعل نک ی یرمشم E ندقدلآ نواص لامر

 صو عيا بودا صا هعیاب هلیسعراط بون وف هنناق كسرنشم

 رکو نوسلوا فلت نزولا لف درک هسلوافات لام یهدنا

 کنوح ۰ ر هلوا داع هع اب یراسج نوسل وا فات نزولا دعا

 هود ۰ رد وجا قغ راط یسع وډ هناق تنسرتشم یچسم كعب اب

 هنماق یدنک یعیبم عیب اما . قاب ههدام ۰۲» .لکد نوجا ماست

 اکر ه دعا هد ون وډ هساق كس رتشم E ندقدن راط تو وف

 یراسخ ہلکا ققحت ضبق هسلوافات عیبم قرلوا مسمکنم باق

 : عوبملانم

 4 هدام ۲۷/6

 ندم2 او ندرب ین در وط وا ی ربشم و [ هدنآد ۔ م اب و قوق هاب

 هنتضق هازالاب ههیژاوا ] تیرق هج تا د صضق یآ



 مات نر ۷۲

 کیاالثم ید میام دودا الا قعوق هنجماو نزو ككرءهرو
 غاب قرللریق باق لوا هرکصندقدیوق هباق لوا نزولاب ینسهیق

 هلاذزو ید ینالاق ورک عیاب هلکمامهلس نیفرط هدلاح ینیدقا
 ققح ضق هدغای نانوق لوا ندزلریق باق لوا هدقد وق هناق

 :لواو . رولوا داع هعبات هحینمکح ةدام ۲۵۹۵ یرادخ هلکعا

 ۲۹۳ یراسخ هلکماغا ققح ضق هدنانوق هرکصن دقدلرق باق

 و باق طقف را تام اک مدام
 باق یرادقم رب كعاب نانلوا دع سشملوا ملس بون E عضو

 ملست تونلوا عضو ٠ رکصندقدلربق باق و دی هدیولاق هدنجا

 ۴ :نالوادع نموا ماست هسیا روشب راق هعای نانلوا دع و ۱

 كىيا ىد غاب نالاق هدنجما بولینوق هباق راکنالا  کپ

 .رولوا ساض هبیرتشم یناثم كرادقملوا عییابو < ورک هنکلم

 كنسرتشم هلیسعا طاح هلدغاب كنسرتشم یا عیاب ارز
 ع یا ۰

 مار هدام AA أ فرەلوا کک سا كالمسا و تبصع ییعاب کپ ےک

 ید اک بویمرو هعبا یاق لوا یرتشم طقف .رونلوا ارحا

 ها وا حو رشم را 3 1 و هدکعا دا هدن دب

 .ر ول واداع هل ی ربش+» راسح و كاله ه دنعم كبهر و 1۳ اسم

 ۴ كسرنشم نوا قعوف ینانوزوماب تالکم نالوا مسیم اما

 نالہ وف هنن ورد هلغلوا قیرقو فابلد اتاذ باق در و عب اب

 . عیبم بوبوق هنا یم عیاب هدلاح یفیدلوا زماس یرتشمو



N: i a : ۱شی ۱۳۵ 0 ا ع ےک  

 نزو اب لد الا هو را هسنا شا ۳ ی

 ققح ید صو یک یدک حس 6 ارش هلا قملن وق هف رط و

 درک  نوسلوا و كن رشم هارک نژواب لک نا

 ناعم وللثموب هکرا و ردق ونش هص قاب ههدام «۲۱۳» ۰ هدننابغ

 هرکص ندارش روک دم هیحور تاوزوم او تر وا

 هه یرتشم هللا لیک اي نزو عیاب قرهیلوا ینبم هروک ذم ءارش
 رولوا ضاقو یرتشم نالا هسا ضف ید یرنشمو ماس

  ههدام«۷۵» < عوسلانم ینالا لصفلاق ملا رلا یک 2

 . قاب احرشو انتم
 كنبرتشمفرظو باقوا ندنربعت ییدلبااطعا وهبهم یهدهلحم

 یرتشم ارز .رداماملشالک | یمانعمینادلوا طرش قلوا یام

 فرط لوا كردا نزو اب لک و هراعمتسا یاقو فرظ ندمیاب "

 هدقدناب هلهحولوا ید عږاب هد وديا صا همباب هللا قعوف هاقو
 هحیشکح هما هدام هبسیا نغم یک! هدهرامتتسا

 ناعم باق و فرط وا یک ا لوا دع شعا ضو یرتشم

 نک دایوق هباق اا فرط هلا ليڪ اب نزو با طّعف هدیوموا

 فرط یل .رولوا دع شا ضق یسم ها رضا

 نکرایوق هباق هللا لیک ای نزو میاب ربارب هل-فمالوا نیعم باقو
 .عوسلا نما ۱ق هزاز زام وادع شعاضق هسا ساغ یرنشم

 .یفاب ه هدام ۰

 باقر هعیا ارتشالا ىغا نوتز هيف نوا ناعم ي رشم

 و دب <



E. ۷ "٩ ۰ا  
٩۱2 ۱/۱/۱۸ ۱۱۱۱1۲ ۱۱۸۱۱۷۷۱۷۱۱۸۸۱۸۱ ۷۱۷۷۷ ۷ 1 ۱۷ 1۱1۱۸۱۸۸ ۱ ۷۷۷۷۷۷۷۷۱ ۷/۱ (۸۹ 

 هننرزوا جلب هسا وا ۳ هدعل هده سا عانتما نداطعا ینعل عنم

 . قاب هدام ۲۷۲۰ . عوسلانم ۱۱ ی هزاز رولوا فلت

 یی كن یعییم هلبنذا كنیرنسشم ميلستلالیق میاب میکهت

 .رولواشعا صضق یا یرتشم هسایا لامعتسا هدنشبا تس رتشم

 ! قاب هنح رش هدام 1

 " قابا تفحر ایو یدانقییا كن وقراب ییبم یرنشم كلذک

 ۳ ۱ لب لدعم ا نالوا اج دجاو *وش یلاتما یه
 هسر د| تابعت اب فالتا هدیودنايهاهمدات اب هسا تنعتاب فالتا

 ۶ رولدا نها ضم یم تن یم

 یضوقم هدودا ضق یتسر ندعسم ییا لوا مکه تن

 ۱ یتح . رولوا شا ضف ید یترکید هبشا مت اب كالاهسا

 .. رولوا فاع هب یرتشم یراسح هدقدلوا فات هدعیااد یر د

 . هدا عانتما لدم. لک هل یرمشم یچسم باطلا یدل عیب کم

 1 | لصفلا فرا بالا یە دنه رولوا فلت هتسرزوا عاب ا دلال وا

 1 . عوسلانم ی یاثلا

 3 کرد 9 ا داتسا هیرتشءیاطعا هدهلح نام

 ۳ ییدلیااطعا و ا لک ما تت
 یرشم مکهتن . ردلکد ماست قملنوق هننورد باقو فرظ
 1 دا بس سا هعب اب ا یعب ع ۳ هل ولاب نادنفر 8

 39 ۳ ! قاب هب هدام «OF ۰ 7 حس هسشا ضو

 دیت هدف 0 رولوا ناعم تاوز ومو تالکم 1 اح رش



  ۱ r ۰ ۳ Eماک ا لج حرش ۰ ۳
1111111۱ 11۱1 ۱1 1 1 11 ۱۱ 1/۲ 1۱۱9 ۱ 1111۱۶ ۱1 1۱1 71 1111۱۱۱۱۱۱1۱۱۲ ۷ ۲ 11۷ ۷ aE o EN 1 ۱ 

1 

 كن | هدقداا نوتاصقاوبح نانلوب د يو

 ران وب و جاتحم ها كجەنو هرالوو بياو اوا هدنتسدرد

 یییدنلو رنو ا كنرت شم, هدولوا لباق ا ها ۱

 یسم ناویح عیب هدلاح یراودل وا هوا همدراب ید ران

 .رولوالصاح میاست .دکدتنا اطعاتصخ رهضقو هارا هب یرتشم

 ۰ هر دنه زالوا او ۱

VY}دا  
 هدب ر وضح كس ششم ] هل صا ا ششم تان وز ومو تالکم 1 0

 هع اب 1 و هم 1 كن رشم[ قو اوا نرو اب ۳ 0 هدب اغ ۳ ۳

 [ قملن وف | ماست یار Es باقو فرط یيدلبا اطعا )

 تان وزوم و تالکم یا | ]۰ ردمم ات أ یسع وق كم اب ین ی 1

 کولو یسعوق هاق هلا نزو اي لک كمیاب . هسبا رولوا ناعم

 عیارلا بالای هب ده نوسلوعوفو هدنسهب اخ ۳ هدساکد ۳

 ارش هان وژ وم و تالکم و سیف ارز .عوسلانم ینالالصفلا ین ۱

 یرتشلانعالکو حلصبال میابلاذا اصف ۳۹یف نیلوصفلا عماج "
 یهنا هرارفلالحال امکحو انمض حلصیو ادصف ضیقلاق

 سا هعل اب یعا نحط ینهطنح نالوا مسیم یربشم اذک

 .رولواشعا ضد یم ی ربشم ها ن نحط یو علا هدب ودنا ۸

 لدن رمسشم دد ی یچسم یا نحاطلا دما هکراو ردو وش
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 ماما ۵ و ۷ ۸

 یساطعا تصح ر هنضرو ۱ رار [ هلیسهارا ۱ هب ی راشم یا وح

 1 ۰ ردمساسآ

 ضف ن راشم هد و اص یاوح هدأاع ص لا ام

 ترف هه رونلوا ترابشا یک ا ناوح لوا هدکدید تما

 رد مىلى هاا ردنقم هضف هز اه سا ال يرام رکو

 ۰ ای عساف لح د و لصف ف راتح در

 او لأ یمدروحا رشم كلك

 SE هدنکیدتا سا هب ی رشم هلا e ضد عیب هدو 11

 لوا 4سش رارف شوفاب تا لغم یسوف كسففاب هلو منا

 هد هر ص كاج لر هل دنا ضقفهباعتساالب یا او سیف 0 ؛ناونج

 دوحشدوخ هد وبا یو نو ا 0 ردا ققحن ضق هسا

 دا ۲۹۳ تب ونا ققح ماست هسا را رف نا وح ب ا

 : ع ويلا نم رشع NE ه زاز رولوا یراح

 مییمهدلاح ینیدنلوب هدنلا یرالوب كن | میم عیاب كلذكو

 هرالوب جد رسم هلتسع سا هب ی راشم ود تا ضد 11

 ماست هسلوا میاض هللا رارف تا ندنلا كنسکیا هرکصن دقدشیاب

 , ی واطحط رولوا ی راح هک هدام ۶ هک« | ققح

 نا ويح كن رشم هکرد وس نی كنسماسد هح رمسنفلک هلع

 1 كەي اب هرات ناش وا ی ردو هملسآ هح مش واعم و ا حا ایا

 هدر وص ور لعقف رک ماست یساطعا تصح ر هصضف و هارا درج

 ۰ رولوا لصاح ماست هیشا ضد "ةققح ي رشم
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#4 O VEE GP APE o HY E 
  3ات ِ ۶

۰ ۰ 1 

EEE ۳+ at 
 كدلکر هقش هد ومر و یحاتفم كندبلک ا

 .ردشهلوارک ذ الا ماست یراقع نالواعییمهسر و ینحاتقم

 بدنه زالوا شلدا ملست هکدلر و تصخر هضش اذک

 . عوبلانم ینانلا لصفلا ف عیارلا بایلاق

 لواهناعتسا الب هلا ات فم نالب رو هنشردنک یرتم و

 یانلاق هزار ردنکد م لست ها زامهلوا ردتقم هنحتف راقت

 ..عویلا نم رشفج
  كح هم هلدبلک نا یرتشمهلهح و هدام ۲۷۰ راقع وللثمو

 كما ماست یحاتفم هلهحو هدامو هدلاح یییدلوا برق هر

 بولوا بورق هس لوا هدهسعوب همش هنغر دلو ا مست ینهیاخ

 عاق هنماقم ضف ماست یحاتفم درج هدلاح ینادلوا دیعب

 كراقع هحننحوم یسهرخا هرقف كيهفا هدام هسفو یعرولوا

 ؟ردمط رشیروم كتقو ردق كاح هله رک ه نجا هد وراو هناي

 یروصكتقو ردقلواهحنمکح هروکذم :رخاءرقف نالوا یهاظ

 ۰ ردط رش

 44 هدام ۲۱/۲ 8: ل ۳۹

 ندنرالو ايو ندنغالوقأب ندنشاب ] هدودلتاص | ناوبح ]

 یالالصفلاف هصالخ [ رووا ماست ] هیرنشم [ بولت وط

 هناعتسا البو [ هح رف كرتشم طقف ] ٠ عويلا نم رشع

 نال واعیبم كمداب [ هدلحم نالواینردف ] هنضف ین | هنملست ]

۹ 



 ردق كحهلع هراو هلحم ینیدنلو كميبم ینعب هه ردا ندلوساتسا

 یاواتف زالوا ربتعم یضقو حیح یرارقا هعدعا روم تقو
 سم و ۹ . / ٤

 نود نزرسحعا روص ب9 و ردقل وا ی> ۰ عوسلای مج نا

 ی راح یوم هدام YAN هسا | رولوا فا هل ر وص ام ی رانا

 قا هبح رش هدام «VE ° رولوا

 در صم ىع ۰ رولسد رو كح هل هرک هنجا هدول

 هدنجاهناخ یتح . ردنک#هضبق بوبلوا كمرک هنجما ندکحرک

 دوح وم لاحرب صد عنام یک قلو یسایش| كعياب دوحان صاف

 قق ضق هلس هسا ر و سه توو ردو قحهراو اروا هحنل وا

 . ىش لاسم لسق ةراحالاق راتشدر زملبا

 یاواتفیمهرقف ا هساکد برق هل ص لوا» یعل هرقفوب

 ۰ رد-شندیا هم رت نا هی نال وا راو دی هدهنادملا یراق

 یناونعهاع حاف لحد و لصف»یحاص راتګ ادر ردش یه

 هل هدهسیا شعد ردفلاح هتاور هلتسو هدنحرش لئاسم

 .ردشملنا جردهدهدامور و نر هح ور و لوو یەم روک رم

 : ۲۱/۱ 8هدام 4 ۱ ٤

 لواهدق دلت اص واق نالوا E [ ییدیلک ]

  هناعتسا ال وهتفلک الب یتسوش شدط كراقعلوا یمب[ینحاتفمراقع |

 ِ تصخرهضبف رار هل ملست ه یرتشم ی راتخ 1 كح هلس هجا



 ی

 ۷: ماکما ةلحم حرش

 راتعدر رولکمزال كتا ماست دودا و ۱
 . لخدیالامو اعبت عیلاف لخد ایف لصفف

 1 هدام ۰ ۷

 هدک هل دیلک یی [ یدیلک 9 غابو] ناکدو هزاغمو [ هناخ ]
 لوغشم هلبقح كربغ روک دم راقع [ نکیا هدنجا كراقع] نانلو

 | و. ردمیلست یسعدمدتا است ه یرتشم كعباب] هلط رشقمالوا

 [ لاحرد یرتسشم کا میم نکيا هدنحراخ ] كراقع وللثمو
 هلدیلک ] یراقع لوا یسی[ینآ ] هدنکیددمدتبا مسن عیاب نی
 ی ادوخاب [ ید مدت ماست درج هسلا برق هس كحهلس

 [رک او . ردمیلسل] یسعا ملستیراتخان | هحیمکحهدام ۷۸
 هن ص كح هلم هلدلک یا یرتشم ین [4تسص لوا] حسیم

 یرنشم ه رابط ندنسعد مدتسا ملست كعب اب [ هسیا لکد برق ]

 ردق كح هلسهرک هجا هدوراو] هتیدزن كعسم ىع [هاروا]

 یعیبم یرتشم ینا الاو [ . ردنا ققح میلست هلرورم تقو

 ۔ رورم تقو ردقلوا هدلاح ینیدلوا بیرق ہہم كح هیلدیلک
 لئاسملییق هراجالاف راتحدروراتخ رد زماقحت ملست هک دما
 هم ۸

 یل

 کەدەنردا یبآ واد و هسمک رب هلتهح و

 تصحر هضف ید عیاو ERS نولاص یسهناخ اب یس ۹ص ص

 یرتشم هلس هستا رارقا ینکیدنا ضق یییبم یرتشم بوریو



 ۱ مالا ررد ۱ ۷۵

 ءرا نالو نکا هدنززوا ماب الشم . زالوا لوا

 عيا هسردبا ادا تقو ه هعیاب یعیبم نغ یرتشم هدقدناص هللا
 . رولوا روح هکم رد هتناونح ايو هکمع شا تفدولوا جد

 روح هضرا هل ما هکدعا ادا هبا سم نم یرتشم اما
 ید هنحرش هفنا هدام !قاب ههدام ۵۲۷۸۰ , راتمدر ردلکد
 ۳ هل وا تعحا| سه

 4 .دم ۲۹۹ ۲
 یوم نالوا شملتاص 1 افازح [ قرهلوا هدب رز وا جافا 1

 يس رو تسصحر ۱ و ندا[ ثعب اب هرس هم ریش ود تس رتشم

 Aa ۳ كنالبتاص افازح وللثم وب هحنمکح هدام ۲۵۹۰ ارز [ .ردمیلسآ

 كعسم هحذنحوم یح رش هدام ۳ تواوا داع .هب یرتشم یوم

 فرصت رغنم ذاذا هنکعهنال .ردلکد ماست عنام یسلوا لغاش

 .عوسلانم یاثلا لصفلاق مبارلا بالا یهدنه عیابلا ثالم ق

 . هرکس ندکدریو تصخرو نذا عیاب هضبق روکذم هحورب یتح

 ۱ تفا ر نکا هدرزوا جاغا ندمرشود زواه یهوبم یرتشم

 1 رولوا داع ه یرتشم یراسخ هسلوا فال هوم لکا ر وهط

 3 ! قاب هرلهدام « و ۰ ۰ عوسلا نم ثلاعلا ق هزار

 3 هام 4سا ملسا هلتسه هد وناص یاد نکا هدقاشاب نکل

 ۴ نادف هلهح و یر ید اب ۲۰٦ علا بولوا حک ملسل وہ



 < دام ۲۹۸
 هدهدام ۲۳۳ هدقدلناص هرخآ حاغا [نالوا هویم هدنرزوا]

 بوشوالخاد هدعم رکذ ربع نم هوبموا هرژوا یییدنلوا ناس "

 [ كحاغآ ] روك ذم هلتهح ینیدلاق هرزوا قلوا یلم كمیاب
 بوحو كما سا | بوررشود یتسهویم هدنمللس ] هیرتشم

 روج عیاب هکعا] ملست هدم و [هیلخت یحاغا ] هدنتقو یعوزاو

 نوسلوادلرکو نوسلواحاص هک | دلرک راهویم روک ذم [.رولوا
 نوسنلو یتمیق كرك هدنروص ینیدلوا اص هلکاو

 1 میاب هلتهح ینیدلوا كلام هجاغا یرتشم ارز .نوسهلوب

 هلیسهوبم جاغا اما .نیکسم النمو رحم ردروبح همیلست اغراف
 هدعس ید هوبم هحینمکح یجرش هدام ۲۳۳ هدقدلناص رار

 عيا € میلست رارب هلیسهویم یحاغا روک ذم هلفلوا لخاد

 « ردرونخ
 هدقدلتاصهدلاح ین دلو هویم هدنرزواجاغآ رب هلهحو هدامون

 یحاغآ لوا یرتشم ردق ههمدبا كاردا هلغلوا ماخ هوبم لوا

 هنح رش هدام ۲۵۳ .ردلکد حجت راحما وب ها راجا همیاب

 هراعا همنا اغا لوا هسبا رولوا یضار یر هم اما )یاب

 ۽ اعبت عیبلاق لخدب اف لصفیف راتدر رولسهدیا

 قجنآ عیاب هعیسم ةیلخت هلهجو ینیدسلوا تراشا ًاحرش
 هدنا هسفو بولوا روبحم هدنتفو یموزلو بوحو كمیلسآ



Voماكملا ردد ۰  

 اا لیوات هک د رول 11 4 ا را هاب هلا مولعم

 .ردرطاخ دراو نون وا حس

 امفو یرتسشلا ىلا اهملسو راد عاب ولو» هدهبناخ مک هتل

 عاتلاعد وانا رز هخراف اهملس ج انت فل کیا عب اب عاتم

 ۳ الا حص ا عاتلاو رادلاضیش یرتشملل نذاو ا

 ak اب نال وا رو ۳ ود « یرتشلاد قراص لکلا نال

 ۱ ۰ ردا تلالد هک كرولا 1

 یرتشم هدقدلناص ضرا نالو هدنرزوا نکا :هصالخ

 عیابو هسرایدو ردنا مست یضرا كرهردتا عاق ین زک | هریرابد

 دا نکا اقفو هنسهعورشم لوصا هسا زللا تقفاوم ید

 . ردنا راجا هنعل اب ردو هه دنا

 ٤ ادا SA عبا هد وناص یخ را ENS هلې وو

 ۹ ینح هلو | داف هبا ط رش یس اعا كباع ور زص ردو

 وا 1 لش ندهماخ ه دیح رش هدام

 ۳۰۰ و دلوح دهلی تک ارش
 طظرش یلوخد هدعس درک نی هددقع ناح ارز ید

 اک ید دل و ۳ صاف هددح رش هدام ۳ هدق دناص قرهلل وا

 1 نکا ین هلته یضراروک دم هلغلوا لخاد هدع ید نکا

 . ردر و عیا کما ماست ه یرتشم رار هلا



Eست ا 7  

 ۲۳۳ هدر دقت هیتر همت ورک 02 3
oeقلوا یکم كساسبوبل وا لا ها ۱  

 GD وا] یاب [هدنمیاست كضرا] روک ذم هلتهح ینیدلاق هرزوا

 بو رب دلاق هلهح ور لصاحاو[ بورد ها ویحد واي شا قلا

 [ :رولوا روب میاب کما ] مست هد و | هیت یشزا هد ٩

 . نوسلوا كرك نوسلوا اص هعافتنا كرك نکا روکذم "

 مداب ندنشدلوا لوغشم هلا حیا كلم یرنشم كلم ارز

 . قاب انحش هدام ۲۹۳۰ .ردروحم کما ماست اغراف

 کارو دن میاب ود یدعا كاردا زونه هدنروح.و

 كعسم ی روځ هضرا ها كرا نکل .ضەدىا عانتما ندکمع

 ینگ لحعم الثم یرتشم اما .ردهدنتفو یمیلس موز هه یرنشم

 میاب هسیا شمال یتقو ماست موزا لونه یک كمامریو هعیاب

 الق ندر رات رد .زالوا روح ه هملخت هلهحوو یتسم ید

 ضررا كده هدا كاردأ نکا هسا رولوا یضار یزنیشم |

 . ردشعد رولر هدا اما هلا لثم رحا هدد حیا سارت

 یرتشم هلهحو ین دل وا نام هدنح رش هدام ۲۵۳ هلو ۱

 .روسروك فلاخم هتسهلئسم نەدا راجا یراقع ضقلا لق ر

 یرانکا روکذم عیاب یروک ذم ناب كراتخ رد نی

 هضق یرانکا روک دمو یضرا هرکص ندکدسا عادا «یرتشم

 بودا ضف هلهحولوا ید یرمشم هدورو ندا هیرتشم

 لدو همولعم تدم كدهحدا كاردا نکا یضرا روک ذم هد [



V 0۱ ماکا ررد ۱  

 ا هررک هشن ر ۳ ه دلاح ین دنا ون

 نک ناو بيرق وهف اهفالعا نکت املک .ردهانک ندرق قوا

 .عوسلا نم رشع ینالا ىف هزازب ديعبف ناكملا كلذ نم اهقالغا

 ! قب ههدام ۰

 دعا نعل یییدلوا ترق هنر لوا یضاراو هصع اما

 رداکد ماست یسریو تصخر كمياب هضق هدلاح ینیدنلوب

 ضش 4 هضف ارز ۰ عویلا ن مربشع یالا لصفلاق هصالح

 بولوا هدنروص ینیدلوانکم و روصتم «ضق یسلوا مماق هنماقم

 0 ردلکد سس ندا هضف هسي الكدا و روصتم ضفاما

 . ام عیبلاف لح داف لصف ی راتحدرو

 هل هسلوا دعا یضاراو ه صرع یرات رضح مظعا ماما

 ا ر نر تم اب هشت

 لوا مات هحنللوا دعب ینارضح نیماما هدلاح یرلقدلوا

 یی دلروہ رابتخا یهدم ناماما هدهدامو هل رالوا شمرومدامحا

 ههاروا هد ولوا ا راقع حسییم تا . رح نولوا ناسم

 ققح ضد هلروص توو ردو كح هله رک هجا توراو

 لر هراحالاق راتحم در روشلوا ناس هدهدام ۰ 9و

 ۱ ۱ اسو

 هک هدام ۷ 2
 هد دقت ناح هدق دات اص هرخآ ش را [ نالوا نکا هدنرزوا |

E 
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 ۷:۱ ام حرش

 ه دا اتا i د ا مولعم : ىد هد
 ادا رک هلس هسید مدتا مش هدب ودنا سس هم ی

 حيك ماست هددسوا حی مس یی .رولي هدا عاتتما یادم

 وا هد وردن وک لک ور ا و رط ر بود تادلا و ۰ ناو

 هزاز و وا نا عاب لسم | ٤ اا 4 ی ریشم روا یهناخ ۱

 ۳9 ید هب هدام « ۲۱۷۰ ۱ لا نم ست 0 ام

1 

1 0 
 3 هدام ۳۹۵ $%

 [تفک | هلدنح یفالتخا كع لاح ی

 .رات در ۱ ر ولوا E 1 مساو |[ م ا ۱ 0 رظو

 كنها داوم «هدام وشا .رواوا را ۷ ندا داوم م کهن ۱

 هردو درس هب و لصاو و

 هک هدام ۲۳ 3

 راقع یم [ كندضاراو هصرع ] ینیدلا نوناص [یرنش]

 ندف رط ر | یہ٥ راع ر و ۳9 | د وح اب و یندنلو دنا | كعسم

 تدخر] و ندا «یرتش..[ كعباب هنعق هدلاح یدلوا رروک

 ضد هل ر دف 3 ی راقع ر و دم رشم و ] ردملتآ یم زو
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I PEق فرجا المال وهو عيابلا  Uبنا لا 3 هب ده  

 4 . عويلا نم یا لصفلا ف عیارلا

 هد وناض نەک رس a اتش ۳ هدنسهاح عیا م که تن

 رولوا ا ص کر هسا رهم ی رزوآ ك وڪ یرشم

  t8هدام 1

 یمیلست ] هب یرتشم اقفوت هل وصا ا داوم [ تكعسم |

 . [ شعا ضق] اعرش [یا ید یرتبشم یک ینیدلوا لصاح
 ٠ ههقنا ةدام .عوسلا نم رمشع یاثلایف هزازب [.رولوا ] هدنمکح

 كنسعرش ضد هو وب .یک ین دلوا هدرلعل ره نالت وو ارس

 1 و
 كت رشم هلهحو یراعشا ثنسانعم تا كصد وأ یتقح

 Saf داوم اما : زر دلکد فو وتم ها هنلا یعسم لعفلا

 ه دلاح ین دل وا لصاح یا هب ی رمشم ثلعسم اقفوت هل وصا

 ر و دم رارفا هلس هتسشا را رفا کیف ضف یسم یرتشم

 دع شّعآ ا سم هلا رارقاو.درح هبلع ءاس بولوا ربتعم ی ی
 . قاب دام ۱6۷۷ ۰ راتمرد زاع وا

 ۱۳ 3 هدرزوا الرا ى شم نالا نوناص یالزاب الش
 .هسشنارارفا یکیدنا ضق یالرات روک ذم هدلاح ینیدنلو یک |

 ِ راخ لف ع در کک ی نا صف هلا را رقاو درع

 ار . قاب هنح رش aT ا .ط ملا



۱ 
 یتسهناخ ینیدلوا نکاس هدکلر هللا ۳

 هق دمقح بودبا هلک یهناخ هسک لوا یا 1۳
 .زام وا دع شعا ضق 0

 دلو یسایشاو لابع هدننورد اب ینیدلوا نکاس با 24تن

 کوب هدنرزوا اي ینیدلوا کار اي ینسهور یدک اب یتسهاخ
 زیاح هدکدتا حس هناغوا ریغص نالوا هدالاع یاوبح ییدنلو

 لوز ندناوبح و عزت یهور و هل یهاخ طقف بولوا

 دو و تم تا زعا ققح ماست ا ردنا 9 و و هک دعا

 ها یراسح هسلوا مدمم هناخ هدلاح یتیدلوا ی هد هناح

 . عویلا نم یفاثلا لصفلا ىف میارلا بابلا ىف هیدنه رولوا داع

 .ردلکد ماست عنام سموا لغاش ینقح كريغ عسم اما

 كعلاب حسیم E رد وا تاواشا کوب هلا هدام ۵ مکه

 منام هسلوا لغاش ینقح كربغ یک قلوا یادغب یهدنلاوح

 . ردلکد ماست

 هداع وا میا هسلناص هوم هدلاح ین داوا هدنرزوا جا اذک
 ردح ماست هلغل وا لعاش یحاغا هوم هسا ملست هب یرتشم

 ماست هجهلوا و مس کوب نانلوب هدکشود عيا اذکو زا هر

 كما ضف کو ندنزو یشکید و نوک وهشود ,دکدتسا

 مییبم هکنوچ .ردبا ققحت ضق هسیا رولوا ن کم نوجا یرتشم

 فرمت هال . زما ققحالاو .ردلکد لوغشم هسخو .ردلغاش



 ماكحلا ررد ۷1

 دوخاب ساح لوا ندو رط عاب هسلوا فلت هدندب میا

 ¥ عیارا بالای هب دنه رو اوا ا هب یر شم یراسح هحتش وا عنم

 ىت مکهتن . رشع تااثلا لصفلا ىف هصالخو تلاثلا لصفلا ىف
 . قاب 4هدام »۰ زر هل وا لصق هدنح رش هدام ۹

 هش وع زو یعاتم و علا ارز .یزلسد عییلادم یا

 ملت هلکن ون هسا لوف حد یرنشم بود مدتنا م اس و میهن

 کە ۰ ردمزال ماست ع لا داقعنادم بوما ققح و

 و .ردنآ ت i هن درو عیبلادعل ین عل کوب ید یظفل .حیبم

 دقع یی هلقلعت کا كعس دقع یسلوا عم هققح كلامر

 . رولوا هرکص ندکدتا قلعت کا مس

 e ا یا دلوا دافتسم ندب رعت عنام اب هدهلحم

 ۲۰۸۰ ۲۲۷ م i e زام قلوا لوغشم هلقح

 . رولوا نان چد ندرلهدام

 اتم كمب اب قوح 1 هد ورد هدب ول وا هراخ عسیبم هلاثم

 لوفشم هلبقح كربغ هلو یک | كمیاب هدنحا هدولوا الرت اب
 : .ردمناسآ منام ت تلوفشم هلغل وا كد

 هل Uy نذا هضق رار ها ج است الوغشم هلتهحوت

 لمتشم ردقو ات كر و دم رب بولوا ماست

 هناخ یاب كراو ردقوش . ءافولا حس لاسم ىف ماکحالا

EAEهرکص ند دشا عادا هی رت شم ینسایشاو عاتم  

 لحدنایف لصف ی راتم در رولوا حس هسا ملست یهناح

 ۱ . اعر عسیلا ٤
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 ضق هب یرتشم عیب ۰ .رونلوا رظن هسنلاح هور ۲ و ضق ۱

 ضق نهزامقلاف ندنر یرتشم < عم هدنکیدتسا سما هلا عیم

 یراشخ ہلکا ققحت ماست هسا برق هر كح هل هدنا

 لوا نک یضق مافالب ن لاو . رزلوا ال
 .رشع یناثلا لصفلا ىف هصالخ زا ققح ماس

 لصاح هلضف كنسلک كعسم ٠ ضف 5 مواعم

 اق قیا تفر و یداق تفخر فوت
 ضق یر کلا ندسش يا نالوا دک دحاو یش والثم

 .زا ققحت یضق كريد هلا كلدا

 یاق قابا كنرب زکلاب ابو یندانقرب زکلابكنوق یرتشم الثم
 میاب نیدعا ضیق ینرکید هرکص ندکدتا ضق میالا نذآ ریفب
 هحنمکح هدام ۲۹۳ یراسح كناعلوا ضش سلوا فلت هدند

 هو سر دحاو “یش یناق قابا تفحر هسفو 0 | دیاع همباب

 وب و نمد ردا مازاتما ضف کد یفبق بر ٩
 . ردا در نانو ضوبقم یمب 1۳ هس را ی ریش فک

 ىشەلو هک رولیروک . ربا لوق هلسهصح ندنع هشيا رتساو

 هدنمکخ دخاو وش هدرابخقح یس یا نالو و

 . ردشعلف

 لدعم کیا نالو هک دحاو یشهلوت هکرا و ردف وش

 بوما ها كالهتسا اب بست هرکص ندکدساضق یزنشم یر

 يرکيد هدم هلغلوا كعد ضقق ًامکح یرکید روکذم كالمساو



Véماکا ررد ۱  

 سا . رد ربتعم ینعم چ وا هد عیبم ماست ۱

 عن ام رع نم مسی یسحتنکیا كعد مدا مات یعسم عیب

 قعلو هدرتشم روضح هدلاحرب قحهلوا نکم یضیق كنىرتشم

 ردقءالوا لوغشمهلا ربغ قحبولوا زرفمعیم ی دیسحنج وا

 : عوییلا نم رشع یاثلا لصفلا ف هصالخ

 دا ۶ نوسرو هس هر اخ یی لو را در" اقا ملا

 نوسرو هدر هعشا

 عنامالب ۰ رولوا لصاح هلهحو وب ید یمیلست هعیاب كن

 . راتشدر ردکعد قلوا لوغشمربغ هلیقح كربغو زرفم عم كعد
 ج ه ریتم یرتسار هدنسهاخ یدنک یاب هلتهح و

 ضد عنامالب یرتشمو رضاح هدساحم لوا یخد رتسا و ییدسا

  یرتسا » هیرتشم یا ه دلاح یی دنلوب هدتینح كحول هدا

 «نوسروط ردق هنس راب » یرتشم هدک دید «تبا ضد مدسا ماست

 ددنسهباخ كعياب رتسا هدهشا عانتما ندضه اب و هسقار بوند

 هروک ه ییامت هللا هر دم ماما هسلوا فات مصقتالو دعتالب

 1 ه هدام «A0» رولوا ا هب ی رتشمم یراسخ کما ققح ماست

  هلح هدنسهناخ كمباب یلاعت هللا هحر فسو ییا ماما امقاو . قاب

 9 ههر دم ماما یوتف هدهسا شمروس دامحا ینب دعل وب ضق

 9 ا الالاف تاعقاو رده وارکذ کوه هنرزوا یلوق كنیامت

۱۳ ses 
 هدلح دتا سا هلیسما ضنق ییم «یرتشم میا مشتزی 

. 



 2 شه یی
 نانلو هدد نې ص اب ریعتسم اب عید اوهنمک ر هبلع هاب ۱ ا ۱

 هدیدحضیق هدقدناص هن ص اب ریعتسم اب میدو ین هرانا ییلام

 هراعتسا اب عادیتسانیح تم سم اب رعتسم اب عیدو بولوا جاتح

 ا هننر ضق قحهللو هدعس ید نالوعوقو هدنامرا اب

 ةناما هوا و نانلو هدنسهناخ هدیوراو هنسهناخ ارشلادم یتح

 یراسح هسلوا فات ندزاوا ردتقم هضف یسم نالوا یضوبقم

 ةناما هسمکر طقف . قاب ههدام « ۲۹۳ » .رولوا داع همیاپ

 وا هدارش نح هدقدل ا نونا ندا لا

 یرتشم هدهسالکد رضاح دوخاب هسالو رضاح هددقع ساح لام

 عا شقا هسلوا ردتعم هتشق هدیورار ا وا
 . ژاعل وا دع شعا ضف هل عب دقع درج هسقو .رونلوا دع

 یزشم هلا تناما ضد ؛میا ندلوا لصاو هعسم «یرتشم د یتج

 نوا نم ضق و اذخا ندا كوا دو ی

 نم مارلا لصفلا ف عارلا بالا یف هدنه رول, هدآ سدح

 ! قاب ههدام ۲۷۰ ,عوبسلا

 < دا ۲۳ )
 یمیاست ] «یرتشم | كعسم]

 لئاحالو [منامالب] ربارب هللوا لوفشمریغ هلباریغ قحو زرفمو

 هدنر وضح [ كسرتشم | ۳۹

 ندا كعيا] عسيلادع [ نمسا هلهح و ثاح لهاا ضد يعم |



  ENا ررد ۱

 «هدیاق »

 «.ردهدنقحیملوا ماق هنءاقملرکید یرب هلبعاونا كضبق»
 نومضفضق «لوا عون .ردعون کیاضق هکردیللوا مولعم

 ییعع رولوا سناحتم راضف یدعا . زدتناما ضف یا عولو

 ۱ اما صف مدنشکلا هوای نومضما صنف هدا
 رلص اما .رولوا اف هنمافقم ك رکید یر یی ردا بوانت

 اا صف یر نومضم ضف یر یمرولوا ننلاختم
 رولوا مئاق هنماقم تناما ضیق نومضم ضق هسا روئلو

 هلتهحو .زامهلوا افق هنماقم نومضم ضق تناما ضق هدهسیا

 :رولوا مو هنر نومضم ضف عون رکید نومضم ضقف عونر

 رخ i نع اه دحا بان ناضلا سناح یم هنا هف لصالاو

 نود فعضالا نع یوقالا بان افلتخا اذاو اسلح اهداحم ال

 ام یندالا ف سلو ةدابزویندالا لثم یوقالا یف نال یکملا

 . ةيهلاپ ییلیز هنع بونسالف یوقالا

 ارتشا هلبا دتساف عس ایو ذخا هللا بصغ هسمکر الثم
 Cg ۳ بصع IF نواص ندنحاص لام یلامر کیدا ضمهو

 صو قحە لو هدحح ی ضف نالو هد مص اف

 ی . زام هل وا ما هنماقم نومض ۰ ضف تناما ضق هلتهح وب هب

 ضیق نال وآمزالهدعم الهروک ذمضق هدودنل وا ضق هاما يشر
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 لکد اا Er: E حسو زال 1339

 ندم لست یعسم یک IE E ه هح دن اراضحا یم میاب ها

 ۲ هسیا رولوا هلا نب لحوم «عس وللثم کج هلي هدبا عانتما

 میارلا بابلا ىف هبدنه رولکمزال یمیلست ڭعیم الوا ءان هبەدام
 .یواطحیطو رهنالا متو ىناثلا لصفلاو

 تدم هدلاح ی دلوا رغ وما طزش را ق رب مک تن

 كنبرتشم یک یج هیمهدلا هبلاطء یم نم عیاب هغ دنلوب یقاب رابخ
 نم عیاب هثدلوا طقاس یروک ذم رابخ هسیا راو یتؤر رابخ
 قو لوالا لصفلا ف عیاسلا بالا ق هادنه صدا هلاطم ییتمآ

 . عوبلا نم یالالصفلاق سداسلا بالا

 بحوم ین طح اب یس خسف هدعیم ضقلادم یرتشمو
 زامهنلوا راسحا هلکعا ادا هما یعسم 6 هدکدتا اعدا یبع

 ینح هنلواناس هدنحرش هدام ۳۳۷ کل, .بیعلا راج ق وارد
 دز همیاب كعسم روک ذم تیغ ارغالاردم یراق ا و
 اضتقا یتسلاق هرزوا قلوا ام كنیزئشمو در هسردبا باجا
 بابو لا راخ یف راتشدر رونلوا صا هلا افا یم نع هسا

 ه هحل وا یضقنم هراحا تدم یزنشمو هدقداص یسەلاخ روحا "

 یرتشمقآ را هدلالولح لق هدقدلوا یضارکماج ا خسف یس ردق

 یخد میاب یک یحهسیمهدبا رابجا یاب ود تبا ملست یهناخ
 مەديا هبلاطم یم هکدمروتک هلاح كح هلسهدبا ملست یهناخ
 . راتم در

۸ 
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 « نعل بويعا نم هلا نابع 3 ۳ هب هدام ۳ هکولاح

 الوا كن تاواسملل اةضحم هلتهح ینیدلوا فقوتم هنضبق كن

 .رولکمزال یسلر 9

 ینیدلوا نابتسم ندنریعآ هیرتشم یعیبم عیاب کەدەلح
 نانو ندشابعاب هتسهحوز كنرتشم یم صاالب عيا هرز وا

 هب دیه رام وا ا ضیق یسم یرشم لسى | ماست هصحش راد

 . ندقدلا نوناص لامرب ندربغ نوجا یدلوریغص « با مکهت
  بایلاقبدنه ردکبآ ضیققحید هسلواغلاب موقع ریفصهرکص
 . عوییلانم عبارلا لصفلاف مارا

 ۱ هب ی رشم هسا میس هب هسمک ییدتاما كن رشم عیاباما ۱

 1 .ردا ققح ضف ى ا ملست

 ۳ ۱۸۲ ماد ههسمک ر ییم ضبقلا لق یرتشم 1
 ید عیاب هلیسمما هعیاب یتسملیا ماست ههښمک لوا هدنودنا

 الاف هب دنه رولوا ش | ضد نم یرتشم هسا ماست کا

 ۳ یاب هنحرش هدام هم عوسلانم یناث ا ز مبارا
 یرتشم هلتهح ییداک مزال یساطعا الوا كن هلهح وو

 ا هاط من یسلوا ملست هنسودنک كعيبم لوا ندنت ملست

 1 قاب هنحرش هدام «۱۸۹» دوعسلاوا رولوا دساف حس هسا |

 2 1 يلوا ناس هدنسهسات هرقف a ۲۷/۵ اما

 د ندر یی اب ۳ هدف رص مس اذکو هدهض قم
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 ماست یمب ىلصفو كا ینماکحا ء لا و ۷۹۳

 هدقدلوالصاح ست و هر ردا فقوت گینس ی

asودا ۷۹۳ ینف دل لاح لو استو یمکح هدام  

 .رابآ عرفت ۱

 4 هدام ۲۲۱۲ 8 ّط

 یعسم كس ریشم هدنانمآع كح می عف [ ضق هدعس |

 لبا دقع سف حح عس کلب [ .ردلکد طرش] یسعا ضب

 . ردنا هدافا کلم

 نف یساشا مولعم نالوا هدراند را هتمک ر هل ۳
 مدانهرکص ن دک دا دو هلا E Ea ا 8 هم ولعم

 ل مهدی حس سد ید و حیبم ضف درج بولوآ
 كنامضهنرزوآ یک خم 4 راو ردو وش ۰ عوسلا لواق ی دنا ۱

 دعا طقف | .قاب هدام «۲۹۶ و ۹89 .ردنا فو ون هضرق یررش :

 هدناد اقم دود ۶ ور هدف دل و. .ع وو و عاز دمت [ دقعلا

 الوا | 4 7 کلر هم هد تعس و ناشا نو رمضاح و ل

 ولحرو کمر و هل یرمشم یعسم 0 0 عل اب ی یرشم 1

 هب ی رشم یعسم هدک دا اطعا هیات ۳ یرزنشمال وا یعل ۴ رووا

 erse هحنمکح هدام ۲ ۰ ء ارز .رونلوا صا عیاب لسم | ماست ۱

 لخاد هنکلم یرتشم هلا مس دقع درو نیعتم هلبا نییعآ



 ماکا لر ۱ ۷۳۳۸

 ا ا هکر ین ا ا یدو رویا لا هکر یس
 ا طعم یئورغ یللا زون هلا هکر e ٌةعفدو
 هسا طح یشورع یللا زوبحوا قاتم ید هدهمار هعفد ۳

 .رولوا قحلتم هدقع لصا رلطح یحنجوا و یجنکیاو یحرب

 ۳۱۱ روا نف هدام لب ی مرد
 .ردطح ین هل طحو ارز . زالوا قحتلم ات لا

 حب هدنقح عیفش رطح یحنچواو ینکیاو یحرب هلتهحو

 حیفش ندطحو یتا حس هدنقح عفش طح یجدرد هدهسلا

 هشورغ یللا زویحوا یراقع عیفش هيلع ءانن بویلوا دیفتسم
 .هعفشلا باطبابیف راتشدرو راتخرد رولا

 چ سماخ باب
 یاب یجنشب كعومس تانک نالوا مسقنم هب اب ید یتعب

 | صف ا بولوا هدنناس ل تنم قلعتم هملیس و ماست 1

 [ .ردن واح | ییهدام 0 زوواو

 ملست هدننز و لعق 8 كمر و هدننژ و لع ۰ ماست

 ۰ ردهنسأنعم كملنا ضفو دا نەنسى ناثل وا

UN:لوا لصف # ا  

 2 E 1٦ تققح E ہا و ماست ] ۱

 ۱ E رد] یواح ینهدام |
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RRهبهتسل لوا هسمک لوا هرکص ندکدتا افتسا  

 مدا ارا هلا طاها ۳ نس ندشورع زو ووک .ذم غلیم

 ه«یرتشمیشورغ زوب ینبدلوا شل بولوا حیح یماربا هسید
 .قأب هنحرش رلهدام ۲۵۹ و ۷۰ . رولکمال ینا در

 .نمهدنآ دادّرتسا هسردنا ازا هلا افتساو ضق تئاربو

 دخا ندیرتشم یعیبم نغ عیا اربا هلا افتساو ضبق تئارب ارز
 ینیدلوا ,تراع ندکعد یدلاق خجلا ندمکیدستا افتساو

 .نههدیا عوحر همیابءرکص ندقدنلوااربا هلهحوو یرتشم هلتهح

 افیتساو ضبق تئارب هدودبا اربا ضیقلادس یییم ن یا اما
 دعا یچسم نک الثم ینعع هسملیا دیش ود هلا لابا کا ر ی

 هدرحب هسید مدتیا ارا ندعیبم نغ یتس هیرتشم «عیاب ضیقلا
 لم هافتساو ضق تثار «قلطم ءاراو هروک هشدالوا ناس

 شمهدنا* دادرتسا یسم ن شدوا شر و یر
 تار افتساو ضف تار ارز . تاسادلاو یوجحو هاشا

 شلدا صن ک١ قالطالادنع هلنهح ینیدلوا لقا ندطاقسا
PAGرح  . 

 قحتلَم هدقع لصا كلک طحارز .یداند « هعفد » احرش
 هدریدقت ییدتبا طح هلا هدحاو هلک یتسهلج میاب یسالوا
 طح كو هدنروض یبدنا طخ لا هددمم تاطاما و
 .رولواقحتلم هدقع یصا یراکلوا بولواقحتلم هدقع لصا

 هدیوا هفد عیاب هدولوا شورغ كب میم نم هيلع ءانب



 مدمهدوک 2ے رص لم راد و رولآ یمهلتمف هسقو رولآ

 یرتشلایع اہ قدصت مث فلاب د یرش» هدهرهظ هده سيا

 RA روک ذم ود « نم افالاو همنقلا دا اهذخ اب

 رولکمزال ی هلمتمق هدکدیتا هبه .ضقلال ا5 یی لک عدا

 نعلاب عیفشلا اهذخ اف یا لکلاطح ال و ۹ هردشعد

 رابرت هلهحوو یخد هلو شعد « عیابلاهنع ارایذلا

 مرولا رسهحفا | ىراقع لوا [ هسقوب | . هعفش ایف دوعسلاوا

 [ .مهبد

 ینسهلح كروک ذم نم هرکص ندکدتا ضبق ییم نعیاب
 یرتشم بولوا حس هن هسا هه هیزنشم ایو طح ندرتشم

 ۱ ردا دادرتسا ندعباب لسم رم ییدرو

 ر و دف علم حس هبهنسر لامر هشوص زو حباب الاثم

 نگ» ا هیرتشم هرکص ندکدتا افتتسا الماک یشورغ زو

 هسلد « مدا هبه اکس E یو طح ندنس یشورع زو جسیبم

 هل یرتشمینع یی دل | علا بولوا كعد اراو حیج هبهو طح

 یربست «ءضبقلا لق» یهدهلحم هلع ءا + رولکمزال یا هر

 ندکدتبا ضیق یم نمهلح عیاب مکهتن . ردلکد یزارتخا دیق

 ا هدکدسا ارا نیرتشم ندنسهلج كووك دم نم هرکص
 شمر وهعلاب یرتشم هسا ردنا اراها طاقسا تار 3 .رونلوا

 . دا دادرتسا یی یییدلوا

 O TEN ۱ RE a خلبمو مس ههنسک رکید هشورغزوب ییامرب هسذکرب الثم
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 Ot نیا ب

 ۷۳ ا ةلجم حرش

a ۰ 2خلبم و م دناص کس هش وع رو لام 3 هب یرتشم ا  

 بود مدتا ارا نا ا :یقس اب و هبه ی یشوسع رو رو دم

RSعیب ن هاسع | باحا د رج ثكعب اب ارز ۰ زالوا یر  

 ارا ا لق ارا ن لوبقلا لف ندنغحهشوا تاب نوجا

 علا ماکحا ق لصف 1 ماکحالا نا زال وا حسی هلغل وا ۱

 . دناقلا

 حس هست مسدقع هدک دا لوس یسهلح كعسم نگ حیایو

 ۱۵<+۲» .رولوا طقاس ندرتشم عسیبم نع بولاق هرزوا قلوا

 هدقع لصا ]| طح یعسم نک هل هلو | طقف | . قاب ههدام

 تراس یردصقم نددقعو كف رط ارز [ .زالوا قحتام

 هضواعم دقع هسلوا قحتلم هدقع لصا لک طح نکا هض واعمو

 اف داف هباع ۳ و عس و الاب د وخاب تلقنم عربو هه

 رات رد ردقو هعفش هددساف عیب هکوبلاح ۰ رولوا مزال قلوا

 .هعفشلاق رات درو

 هب هسمرک ر [ هشویع كس نوا یراقع كالمر حیا الثم ]

 كيب نوا روك ذم غابم ىنعإ [ ضبقلا لبق هرکبص ندقدناض ]
 لوایو [ هسک زاو "الماک نده | وا ] ندا ضف یشورغ
 ییرتسشم الماک ندهحقآ لوا او هبه هیرتشم الماک ییهحقا

 [۰ رولسهل | هشورغ كسنوا یراقع لوا یبفش ] هنشا ارا
 یمن اسم نم عییفش هد ین دنلوا طح ن لک « یو



 ۱ معما دف ۷۳ ۱

 می ہر ص ندکدتبا اسا هب ی رشم ی ولع كس 0

 یبدر و ضد میفش هسا لب و طح ینو نع رو لدن راشم

 . قاب هب هدام 4۷5 .ردنا دادا لدن ریشم یشوسع رو 0

 یسضم كعسمنع نما ضق لق میاب هکردلمالوا یخ

 یمجحهفنا هدامو قحتلم هدقع لصا هنهو هسا هه هن یرتشم

 هب یرتشمانیع یی ضعل نکا ضق دعا عباب هدهسلار ولوا یراح

 هلهح و طقف و حسی یه هدر وص ييدتا مس 5 هه

 هلغم ام وا قلعت اللصا یاب دفع تب ولوا لب دا. دفع هه نالوعوقو

 زالوا دیفتسم ندهبه و چرم مش و قحتلم £o لصا هبه والو

 عنيفشلا قح یرهظا هاو E Yl هبه و هک ارت هبه اہ ال

 2لا E ی واطحط

 ناف هلیح و ید وا ۱ و ه درج رش هدام «VoV) اذک

 داشتم ندو عیفسو قحتلم EY لصا لیمو طح كعسلاب

 نا یا ضبقلا لبق ] و دقعلا مات دم [ عيب ]

 هیرشم ابو [طح] ةعفد [یتسهلج كعم نغ] ندا ضق
 ۱ [.رول هدیا] ارا لا ییزتم ابو هه

 ندل وا ماع حس دقع ارز .یدلیند دقعلا مات دعا ۳2

 ۷ رد حس لب و لمح نالوعوقو
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UA 3 
 ج هدام ۲۳۰ ۶ ۱

 ین دل وا لصف ۳ و GCE ۲ ۵ [ دقعلا دعا |

 ضمب نما ضیق لبق ايو [ لیتو طح ىم نم عیاب] هلهحو ۱
 هلا طاقسا تار ییرتشم ندنسضع ابو هه هب ی رتشم 5 ۱

 ارا ربا طاقتسا تاون ههو لیتو و
 ۱ نگ فا كعسم] هلغلوا قحتام هدقع لصا هحینمکح هدام ۷

 [رولوا لباقم] هسرادقم نالاق طلا دم ینم [هتسقاب كیامسم

 : عویبلا نم رشع سداسلا بابلا ق هاله

 اط ید هدقاقست ناز هعفش ىزا یاوا لباقم ها

 ارتشا هشورغ كس نوا راقع كلم ر التم] كلوت .رولوا و

 لبزتو طح یتشورش كيب نداسم نم [ عیا هرکضندفدناوا 8

 , زوقط] نانو یسقاب كنامسم نم[ راقع لوا هدنروص ییالتا
 یراقع لوا یرتشم [ هلع مان بولوا لباقم هشو ص كس

 هراقع روک ذم وللنم یجهلسهددا كل هشورف كس زوقط

 [.رولیهلآ هشورغ كم زوقط ینآ ] مییفش [هسقیچ عيفشرب]
 یرتشمای عیابو .ردناثالع هلشورع كس زوقط اربج مش ین

 كنهدام ون هللا هفنا هدام راشد زرولآ یشورغ كس وا
 طح و هدايز ینمب هدنیلصف . میفش هک رولپشالکا ندنعو#

 هشورع كس راقع كلمر یتح .ردا دخا هلا لقا هدنراتروص

 دخا هعفشلاب ندرتشم یراقع لوا هد وقبج عیفش و ندق دلتا



 ماكا رزرو ۷

 یشورغ زوبش نالوا هدایز ندهرکص .رولسهلأ هشورغ كم

 ردو رحم ] ضصەدا ] دخاو [ بلط) ندعضش یئعل [ندنآ حیات

 ۱ . ران درو را

 راتع حیا نوا ردد 6 E عاب » هده رقف و هل

 اه سیو حیفش هل ده> ی دعا ماست هی نر وه ی وشم

 کما ققح هوش طلارشو یوغد ندعاأب هدلاح ید دل وا رضاح

 كحهدیا مکح هنماع عیب هلن ماست هعیشش یر و لد راقع ج

 ۰ ردا هش یسەر و شو ص كم نوا هع اب كعشش هدقدل وا

 کما هدااز شوع روتشلا ارح وم یرتشم «عییاب هدر دق وب

 هدایز حیا هدر وص 9 لوو . سد نوسر و حیفش هد. |

 ررحیلف ؟ یر ول هدا باط نا رف یهرو دم

 راقع یرتشم هرزوا یرلکدتنا ناس اهقف هدهعفش باتک
 یا معخ هعیفش 4 ۱۱ شمللا صفو ند یروک د ها هد 2و ایا ناو با ام

 یدل هلنهح ین دل وا طظ رمش یروصح عن ابەدىوب بولوا ی رمشم

 هنماع یرتشم ا ماست هعضش یر کا راقع اح اا

 یسەر و شوسع كم نوا هب ی رشم كعف_.ش ا مکح

 ءارلبا هنس

 وب یسهرقف لا هسقیج عیفش رب هراقع لوا اما» كن هل
 كا و ییسهدناق كنىد «هدنقح ندقاع» نال وا ررح هدددام

 .ردوگا ناس يمع زر



 ۷۳۱ . ماكحلا ةلم حرش

 .ردیا عوحر هنعیاب هلا شورع زویشب تب نو یا + نر
 "شوص زوسش كس نوا یزافع و ذم یر اذک 1

 ناناق هدایز میاب و ع هرخآ هلیشرط هیلوناپ هام هنیرزوا
 نسج یعسم هحیزمکج هدام ۲۱/۸ ردق هر هح دیا صو ید 8

 . رولمهدنا

 یزارتحا تولوا یعوفو يدم ضیقلا لبق یهدنلانم هل

 دن زن ند مرکصا نددت ضف یم یرتشف کیو دو

 ۱ ۱ . رولمهدیا ن
 هدایز ون هدک دا دسز یامسم نع یرتشم دقعلا دم [اما]

 لگ هدایز رد یه .زالوا قحتلم هدقع لل صا هدنقح ق

 هللا نم لک عیفش 1 رظن هنغب دلوا هدکما قاحتلا هدقع لصا

 یالوط ندسس نانلوا ناس هدرا هدولحم هدهسبا یضتقم یا

 رب هراقع لوا] هیلع ءانب .رولآ هللا نم یهددقع لصا عییفش
 هددقع لصا یتح ] كعيفش ینمب [كنا هکاوج هسقیچ میفش
 شع ایلیت هنرزوا] شورض كم نوا ی نم نانلوا هیمست

 هنیدقاع ] كشورغ زویشب ینمی [ كنهدایز یهرکصو هنفیدلوا
 كندقاع ینمی [كنآ قاحتلا هدقع لصا] الب هحور [ هدوک |

 ققح | ا هعفشلاب هشورغ كس نوا كعفش نالوا نا

 -ٍ هنف یهددقع لصا كعفش ییمی هنکحهبمهدبا طاقسا
 وا یم | هن راکج همه دنا لاطبا هلا نک دز ندقاع ینقح

 ن 1 ] نانلوا هیمست هددقع لصا | 19 نالوا ییفش یراقع
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 ندقاع ومت كنهداز هلا نع ] هلغلوا قحتلم دقع لصا

 نا هدنح رش هدام ۲۵۵ طقف |[ .رولوا نیا هعسم ماع هدنقح

 .ردطرش یسلوا دوحوم كعسم هدنع هدایز هرزوا ییدنلوا

 عم كاله یاقحتسایربا قاحتلا هدقع لصا كن ةداز

 الثم ] : هک هلوش . رولوا یهاظ هدهشارمو هبلوت «عسیم سدح

 ا یدقدلوا ارشا رافع كلم رب هشورف كن نوا
 ندزعا ضق یرتشم یراقع كلم نالوا عسیم ینعل [ ضشقلا

 [ حب ] هدهدایز ساح| و هدایز اهد شوع زوش یرتشم |ل وا

 كراقع لوا هدنروص ییدتنالوف] یشوغ زونش نانلق هدایز

 ی تارا شورع رر كب نوا ] هدنفع نیدقاع يبا
 یراقع لوا مکاو] فلحلاو[تابثالا دعب قرهقیچ قحتسمرب

 ذحاو بلط شوع زو.ش كس نوا ندعباب یرتشم هلا

 ینسلاق هدندب عیاب كن نانلق هدایز ارخؤم هسخوب [.رولیمهدبا
 .زعا باحا

 هدوحوم تزاحا طلارش ررح هدهدام ۳۷۸ قحتسم و

 زویشب كيب نوا نالوا عم ن یقرهلوا نیع هدلاح ینیدلوا
 ارخّوم هسخو .رواسهدناذخا نوجا یسودنک الماک یشورغ
 ینسملاق هدد یرهلوا یک غربت هعلا شو عزوشا نانلوا هدایز

 . زعا باح ا

 تور راسخ و تع راخ طرف راخ یرنشم مک 2
۶ 2 ۳ 

 اتا هداعا و در هعیاب یسم ءاس هعورشم تبسر وللم
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O 0 
 (هدردقتخیدشا لوق ] هده دا ز لع یارو و ل ۲
 یتح بولوا شملناص عارذ زوب كس مات هشورغ ا نوا
 ىع یعومت هشورع كس نوا هسقح عیفشر] هب هض ع لوا

 .[رولسهلا یعارذ زوب كيب
 ییدتا ارتشا هشورغ نوا یزوراق زکس یرتشم كاذک و

 گرد ندکدتآ هداز اهد زورا کیا عیا هدلاح

 ارحا 02 هدام ۳۲۵۱ هسلوت مدق بع هدنساضعا كرلزو راف

 هسا راد بولواربحم یرتشم هسلا ضقلالق ههل وش .روللوا

 رکاو .ردا لوبق هللا امسم نم نعوم هسیا رایدو در نعوم
 هدعب بیعم عییموا کولو - نالوا بیعم زکلاب هسیا ضققلادمب
 . ردا در هلسهصح ندامسم نم -هلوا نانلق هداز

 هدابز همعیبم یبش نایلوا رناح ییہ مااب دقملادمم كللذک و
 .راتشدر رولوا دساف عس دقع هسنیا لوبق ید یرتشمو

 هنرزوا یاحتلا هدقع لصا كعسم دز دقعلادع هتشلا

 بیعلاب در « هعفش «عییبم فلت عل هلئتسم ترد قب اس لیصفر

 . ردشعل وا حل ره یرلهلئتم دقع داسفو

 ۳4 هدام ۲۵۹ #

 ی رتشم | هلهح و یا دنل وا نا هدهدام ۲ ۵ ۵ دعل دعا ۱

 روک ذم درس زب هحنمکح هدام ۷ [هدک دا دس زر یامسم نک



 مالا ررد ۷۳۸

 لود ] هدهداز سلح یزوراق یا لوا نانلف هداز یخد

 .زوراق نوا ماع هشورع نوا ] رود دم غلیم [هدنروص ییدتا

 [زوراق ییا ] نانلق هداز [و ضیقلالبق یتح بولوا شعتاص
 امسه[ نع كنسرلام] هلهحو هدام ۲۵۹۳ [هسلوا فلت ] هدند عیب

 یواسم هرکیدکی هحتمیق یربره ندزوبراق نوا [ هلیلیزنت ند]
 یرره دوخا و شورغ رشکیا اور رب یرریه الشم یني

 [میاب نوجما زوراق زکس] قابتم هحنلوا ولتمیق هراب رشم رک
 ههدام ۲۹۳ [ ۰ رولمهدیا بلط ور رک قحا] ندرتشم

 . قاب اه رشو 0

 ندنع هسلوا فات ضیقلالق «هدانز نالوا دلوتم ندعسم

 .  .ردراو قرف هدنس هدانز عونییاوب هلتهح ینحهیلوا طقاس یشرب

 هدلوتم هدایز هدلاحینیدلوا قحتام هدقع لصا عیم ُ؛دابز ارز
 4 . راتشم در و یلیز رولوا قحتام ربع هدقع لصا

 كهل لباقم هزوراق کیا نالوا فلت هکردیالوا مولعم

  یدنلوا دیش هدحرش یاتنا ییز كشورغ ییا هلهحو یناس

 1 ینیداوا یواسم هرکیدکب یراتمیق كزوراق نوا هلهحو
 نالوا فلت هدردقت ینیدلوا فاتح یرلتمق اما .ردهدنروص

 هدنحرش هدام۱۷۷ رادقم نالک مزال لی نوح زو راق يا

 ۱ . ردا باحا قمنلق ناعت اقفوت هلوصا نانلوا ناس

 u نوا یعارذ كس كنسهصرع | دودح [ عیب كلذک ]

 ۱ ید |[ یرنشمو هدایز ید عارد زون ف ندقدناص هشورع



 مالعاع نالوا شورع كس نوا یتمو اف كالمر مکه

 ضشقلالق تا ET ارتشا هدنلد اقم ار ۱

 ندکدتالزنت هشو رغ ك کش یمش هلغعالطقس هدند و

 ییدشیا لوبق هلببیع و ضق ندیرتشم یتآ لوا عیاب هرکص
 لباقم ها روک دم نالوب هدنلاح مالغاص هسراقع لوا هدنروص

 كلا لوا یراقع روک ذم هسقح عیفشر هبلع ءاس تونل وا دغ

 ٠ نعم كن ا لوا هسقو . رولسهلآ هلىتمىق وا مالغاص

 اف رشع ثلاثلا یف هزاز نمهد مرولا هلیتمیق کەدلاح یت دلوا

 .ةدايزلا ىف رخآ عون ىف نملاب قلعتب

 4 هدام ۲۵/۸ %

 هجنمکح هفنآ هدام [هدکدتا دیزت یعیبم عیاب دقعلادعب ]
 میم ارخوم یی [كنهدایز] هلذلوا قحتلم هدقع لصا دییزتو

 طقفا ؛رولوایمهصح نداسم نغ] كش نالبدا هدایز هسرزوا

 مودعم هققح هف لسم ارز . ردد زئاح هدایز هدهف بسم

 شمنلق دوحوم هدتمذ یالوظ ندنتحاح كلا ملا لسم وا

 دسر بويا ق یتجاح كلا سم هدایز هدف سمو
 یایز یدملوا زااح هروک ذم ةدایز ندنفن دلوا شملا

 [ هم رژوا ینندلوا شعاص هشورع نواعیاب الثم |

 [یرتشم و هدایز اهد زوراق کیا ] هرکص اب هدعس دقع سلح



٤ i  1شا ۱ و 3 9 ۱  

 ۳۹ ررد ۷۲

 "او لس هان مپ دوح ی حق"
 رولوا دساق ی هسا لوق ید عیا هدیودنا هدایز هنغ یبش

 درو طب را رو
 ۲ 6۵٩ و ۸ قد کی دل وا ناشسم ندەق آ تالصفت

 ۱ 0 :ندشم و عرفتم هنسرزوا هدام و رلەدام ۷و

 قحتلم هدقع لصا كنابزنت و طح كي هردو مولعم

 ندلک و لیرئو طح یسجت رب ۰ رددیقم هلا دق ییا یسلوا

 غ كم عیلاب لیکو یراقعرب یتح .ردهدنروص ینیدلوا
 حبه هدکدتسا لیزر و طح یشورع زود اک ندا حس

 نماض هنلکوم یشورغ زو روجذم . لک و هدهسا رولوا

 كم یی نم حیج هسقبج عیفش رب هراقع لوا یک ینحهلوا
 ۱۱ خر ها کنار روا ها سره

 ینیدلوا فصو و مبات یش نالوا طوطحم یبلوا قحتلم

Nنالوا طوطح اما . یکینیدلوا هدتاخم هدام یاهو  

 .زالواقیحتامهدقعلصا روک ده طح هسا رولوافو و عب ایٹ

 اكا هللاهصلاخ هکس شورغ كس نوا راقع كلمر الثم "

 کس شورخ كيب نوا ندرتشم لدب کوب عیاب هرکسن دقدنلوا
 شورع كس نوا هسراقع لوا هدنروص ییدتسا لوق هشوشفم

 ۱ هیچ  :عیفش ر لا ياق ها هب
 2 هلا a 1 هسق ول ۱ رول آ هلا هصلاخ 9 شورع كس

 rT د مدولآ
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 از ها ندا قارازا هشورغ زو لامرب اذک

 ناک ءادتا لام لوا هسا لیتر ی
 .ارواسوط هدي

 كعسم هدایز یسجر . روس وا ناس یش چوا هد هدام وب

 قاحتلا هدقع لصا كن هدایز یسحنکا یاحتلا هدقع لصا

 كنسح ر یدعا , ردقاحتلا هدقع لصا كن لب یسحنحوآ

 كىداز ۱ رولوا رهاط هدش ترد یرا كتقاحتلا دفع لصا

 ك.هدایز ۲ .ردبطوقس كانسهصح ندن هدنردق ییاتضقلالق

 هقش ۳ .ردبنانرح كنمکح هدام ۱ ی بعم

 . رددقع داسف هحلوا یشر نالوا اح یہ «نانلق هداژ ۽

 یسعتنکیأ و . رووا لصق هدنحرشو هد هدام ۲۵۸ رانو

 هعفش «هحماص .هبلوت یرا كقاحتلا هدقع لصا كنسحنحواو

 .رولوا یهاظهددقع داسفوعیبم ساح :عسم كاله .قاقحتسا

 هبلوت هسرزوا نم "قاب هدنع طحو هدنک هدایز یرنشم کلوش

 هلانع یا یعسم راقع حیفش هدردق نک طحو ردنا هحما صو

 یسهلثسم قاقحتساو .روناوا حاضیا هدهدامیجن ۲۹۰ کردا ذخا
 یجن ۲۵۸ ید یسهلئسم كاله یک ینیدنلوا ناس هدهدام ٩

 نع یرتشم دقعلادع هحنلک هعسم E .رونا وا حاضبا هد هدام

 ید یهروکذم های ا شک لک علا هدک دتا دز یعسم

 ۲۲۷۸۶۰ روا هدا فیقوت هدد و ساخ یم ۹
 . قاب ههدام

£۷ 



 IRE ماکحا ررد ۱ را لا

 اا «دانتسا .ردنرد ییرط ماکحا توش هکردنللوا مولعم

 لاا ف قرهناط هنلقام كمکحر ؛دانتتسا . ردنسو راصتقا
 ۱ ۰ ردراد هدنس راصتقا هللاا نم دانتساوب هتشيا . ردسوم

 ینبدلوا شما كالمساو بصغ مدقم یآ ر هکر اثم

 روکذم هسمکلوا هسلوا نماض نوکو هنحاص یتمق كنهوررب
 ورک نسورکیمکح كاتکلمو طقف بولوا كلام نوکو ههور
 اب مک لوا روا دف کالپسا و تصغ تو

 كئشرب نالوا تلع ؛ بالقا .رولوا هدنسهلزنم شنا كالمسا

 لا-ا ی كمکح ؛راصتقا . یک قیلعت ردن رور هلغلوا تلع

 رهاط لالا ف یمدقت كمکع ؛ ناس . یکمیب اشنا .ردینو
 دغلا ف نیو قلاط تاق رادلا ف دز ناک نا هلوقک .ردقملوا

 باتک یف راتشدر هنم دنعتف لوقلا نح نم قلطت امف هدوجو

 . قالطلا

 عییم [ دز لوا ایوک ] عیب یادتاو [دقع لصا یی ]

 هدنمکح شالوا عقاو هترزوا ] نم [لیزتایو] نم دیزتو

 ۱ [ ۰ رولسوط
 7 يا هر E e E هشرع نه یزو راق ز کس عیب ام

 ۳ شفلا هش وع نوا زو راق نوا ا ها هدایز اهد زو راق

ANEندقدنلواقارازاب ناوبحرب هشورغ كم یکی نج ها  

Aلوق یهدایز و میابو هدایز اهد شورغ دوکنا  

  .دونلوا راب 2 ا و 00 اا ناو لوا ها
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 ا كعد مدتا اربا هللا طاقسا ت ب مدتی طح هلا طاقسا
 تار اب مدتنا ارا هلا افیتسا ۳۳ و افىتسا تار و .رولوا

 ها قالطا ییاربا میاب اما .رولوا هلباكید مدتبا اربا هللا ضیق
 ارا وه ارز رولر لج هار لا

 : ر ردلقا ندنرکید

 عیا ندنکیدعا ماسشا همسق یا لا هحور طحو هبه اما

 هه هیرتشم یرادقمر ررع هحور افیتسالاو دخالادعب ۳3

 هه و طح یرنشم هدکدتسا طح یرادقم ر ندرتشم او

 رحو یواطحطو رات رد ردا دادرتسا ندعیاب یرادقم نالیدیا

 . قاب یک هنحرش هدام « ۰۶

 راح یدسزت كناسم نم «ییزعتو طحكنامسم نع هصالخ

 راح یدسزت كنامسم نم والثم ینیدلوا حسح هدعضاوم نالوا

 رشع ثلاثلا لصفلا ىف هصالخ ردحبخ ید هدعضاوم نایلوا
 عویسلا نم

 4 هدام ۲۵۱ %

 و 3 رادقم كن اب | ههو هدام ۶ [ دقعلادع |

 [ اب و یرلمنا دیزت یامسم نم كنرتشم] هلهجو هدام ۵
 و طح یشرادقمر [ندامسم نی كمياب ] هلهحو هدام ۰
 دانسا دقع لاح ماکحا کهدهفن | YW داوم یی [ لیرت ]

 [.رولوا قحتلم هدقع لصا ] هلش رط



 ةلاطم دیشالف اضیا عيابلا بلاطب نا یرتشمال ناك ناب ىرتشملا

 دع یرتشلا ةمذ ىف قاب نما نا مف هحاص امم دحاو لک

 . رح یزشلا ةمذ ىف !ٌماق#اسد فداص طحاو ةبهلاو ءاضقلا

 داتخمرد ردحیح طح یغد ندیف سم هلبا مس لام او

 عملا قاف رصتلا ف لصف فا راتخ دزو

 ندقدنلوا | عيب دقعو [قا رازاب هش ورع زون لامر الثم]

 شنا ضف الہمکت ندیرتشم یشورغ زوب روکدم غلبم [هرکص

 رکی] ندشورغ زو نالوا یعسم نک [میاب] هلس هسلوا
 یییرتشم ندشورش یمرکی روکذم اب [لیزت] و طح [یتشورغ
 [هسید مدتسا ] هه ه«یرتشم یا اب و ارا هللا طاقسا تئار

 [هدنلباقم كلام لوا] هلفلوا طقاسیشورغ رکی روک ذم ایم

 , تئارب یو لیزتتو طحو [.رولمهلا شور ناسکس قحن ا ] عيا
 شملا المكت یشورمن زوب عیاب نیدفلوا هبه ای و اربا هلبا طاقسا
 د و مزال هن رزوا لاب یس ر و هب ی رشم PE هسا |

 ۰ رولوا تد ۳

 ۱ دف طاقسا تنارب ین یداسد طاقسا تئار .اخرش
  یرکیدو طاقسا تئارب یرب بولوامسق کیا تئارب اریز : یدنلق

  هدکدتا ارا هلا طاقسا تثار ییرتشم عیاب قرهلوا افیتساتئارب

 7 تار ماا رول هدا ا هلهح و ینب دنل وا رکذ هدالاب

 ا ینکیدتبا ضق ندعیاب یرتشم هدکدتا ارا هلا افشسا

 تار اب مدتا طاقسا ا طاقسا تار «طاقسا تار « نمهدیآ
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 نوسلوا شا ضق رک یاسم نمي عیابو ن ا و

 نیو هبه هبیزتشم [یرادقمرپ ندامسم نن ] نوسلوا كرکو
 كناسم نگایو [یسعا لیتو طح ندیرتشم ی رادقمرب ندامسم

 ےک ] یسعاارا ییرتشم هللا طاقتسا تئار ندای

 ارز . ردلکد طرش ییوق كنسرتشم هدلیزنتو طحو [ ردرتعمو

 فقوت هلوق هحنمکح هدام ۱۵۹۸ هيا ارا بولوا ارا طح
 .رحبلایلع نداع نا تاقیلعت رولوا دود هلادر طقف , زملبا

 رع هکرولشالکا ا قرەلوا قاطم ی هدهداموب هتشبا

 .رولسهنلوا طح یرادقمر هن هلس هسلوا شفلوا ضق

 یرادقموش كلروکدم نغ ندا ضیقیعیبم نمت عیاب مکەتن
 ضق یعسم نغ اما . رولوا حس هسا ارا ییرنشم ندضق

 . زالوا حح ها ارا ندضیق هرکص ندکدتا
 راد هنساراو طح 0 . رواد یرادقم ر هدهلحم

 اشا هعیا ییسم نم یرتشم اعقاو .رولک هد هدام ۲۰۱۱ تالصقت

 ندرتشم دوخابو هه هب یرنشم ییسیضعل كنا E ندکدتسا

 نم یرشم ارز . رولکمزال قمالوا حح یسمتا لیزتو طح

 هدنتمذ یرتشم طحو هبه نالوعوق و هرکص ندکدتسا اما یسم

 حاضیا هدنحرش هدام ۱۵۸ نکل .زالوا شاوا فاضم هند اق
 ادا یناثم هکلب بوما اتا یحاو نبع یرتشم هرزوا ینیدنلوا

 یزشلا نا الا .روئو قاب لاج لع ند هدسذ اب ۲
 میابلا بااطولف ءاضقلاب عيابلا ىلع كلذ لثم هل نال هيف بلاطب ال



VY“ماكحلا ررد  

 O ك اا
 تن هدیوداهدایز رسن صا كاسرتشم < ا ۷

 شلوا رک ییهدایز ر 0 ۳

 SG نر تاتو وب وا ی
E شمانوا رح یهدایز .رود ذم  

 ندنفرط یرنشم لدار یبدسا ؛ینجا ا

 3 شلوا نماض

 ینتلیا
A ke 

 ا فاضم هنلام ودنک ی هدایز یاسا ته

  كرلتروص هو ٤و ۲و۱ یی هدنسادعام كتروص یجنج وا

 یرتشم هدایز هدرلروص ۲و ۱و . رول وا حسی هدایز هدنسللک

 ۲ رو تك ل نهروکحذم هدایز یمی .تبحاو هسرزوا

 . رولوا مکعب یا لطا هداژ ی سو . رولکمزال

 یعل ٠ رولکم زال یسمر و كندنحا یهدایز ی را ۵و ء

 ۱ رواک مزال هن رزوا ینحا هم وقس هایز هدرلتر وص رود دم

 0 0 00 ا ا ك واق ىا هکراو ردقوتش
 ۳۱ ۰ يدق فاضم كام ودلك هسا كتنرتشم
 هب دنه نه عوجر بولوا عربت هم الا و .ردا عوحر هل یرتشم

 ۰ قاب ,E 2 هب هدام ۵۷*4 ۰ رشع سداساا بابلا ۳

 3 < .دم ۲۵۹
 :E كاله لاکو نوسلوا دوح وم E eray اس كەر اب |
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 ب ره دنا خبط ولا ا ع او قعوقوط هدول وا

 كنم تشم هرکصندقدل والاله اک هلهح ور ا ی

 .ردلکد رتعمو حی یسعا هدایز یم نگ

 والثم كما استو هبه ای عس هرخا یعیبم یرتشم كد

 ی باما یو ارتشا هنس کش ندقد راقبح ار هلهحور

 ردلکد حس هسشا هدایز سم نم هدنکیدرک هنکلم هلبیس ر

 ۹4+ .عییلا قاف رضا ف لصف ق زا و و

 عم اب اب ندقدشلوا نهر اب راحا هرخا عمه اما "۰ قاب ههدام

 ندکر) تک را قلوا شمالدا هحرا هحرا هد ولوا نوټ

 هسادنا دس زت عم نع هرکص ندقدلت 1 هدب ول وا قو عیب او

 ىف رخآ سنج ىف رشع ثااثلا لصفلا ىف هصالخ رولوا حك

 . رددوجوم عییم هدناصوصخ و ارز .ةدایزلا

 .ردلکد یزارتحا یربعآ یرتشم هدهداموب هکردللوا مولعم ۱

 یدسزت ندنفرط یرتشم كناسم نع هلهح و هداموب هک وح

 .ردحبح ید ندنناج ینجا روک ذم دسزت یک ینیداوآ حح

 رااح .یسلدا هدایز ندنفرط یرتسشم ضر ار

 . ردح و زاح یسمنلف هدایز یحد ندساح ینحا ردح و

 دس زن یامسم نع ید سو ینحا دقلادمت هع ت

 شب هدنسعا دسر یامسم نم كنسنحا طقف 7 ولسهذنا

 ۱ . ردراو تروص



 ۱ ماکحملا ررد ۷۸

 0 ی وا ماست همیاب هدایز لوا هرکص ندتا هدایز یش

 ۲ رولوا خسفنم ع هدنرادقم لوا كعسم هسلوا

 ندکدنا ضقو انشا نوق ر هشورغ زو هسمک رب الثم

 هداز یراتح بوط ر ولتمق شورع یللا هعسم ن مه 4

 هسا وا فات نیدملوا م لست هعلا یراتح رو دم هدلاح ییدسا

 زون یگ رار هلتمف ناناق هدایز و كنوقرود دم

 یللا نالوا یتمیق كنراتچ روک ذم و بولوا شون یللا
 خسفنم عس هدننت كنوبق هلغمل وا ییاث كشورع یللازو شویع

 .رولوا

 ۱ دار لس تنع ا اون دناق تواما اشا
 دوحومو مثاق یم ارز ۰ ردطرش یسلوا دوجوم كمسیم

 : زالوا شفلو هدلاح ر رولوا را ضاتتعا ندا هحنلوا

 لصا نم ءدایز هحنمکح هدام ۲۵۷ اعقاو .قاب ههدام ۷

 دوحوم عم هسلا هدننامز دقع لصاو قحهلوا قحتام هدقع

 مال یدابتسا هرکصو يو لالا قالوا كدنتسم هدهسیا

 یدانتسا هلع ءاسو ینتنم یوم لالا یف هلسافتنا كلح بولوا

 . رلوا ردعتم

 هدیووا نوبق مسیم الم ابو فلت :ةقيقح عيم هلتهجو
 ۴ هدولوا نوا ابو نحط هدولوا یادش عیبم ايو حس هرخا

 قوع شلرکا عم ايو كلرکا هدیولوا قوع ايو كلدبا كما
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 ندنرلکدسا قرفت [ ند ] هدایز سلح لوا] نفر ۶ ]اما[

 یهدایز لوا [كمباب] هدسلحم رب رکید نالوا دقع [هرکص]

 . قاب ههدام «۱۸۳۸ [.ردنکد ربتعم یلوق |
 ندقدننوا] عیدقعو [قلرازاب ناوحربهشورف لا ۲

 هدسلحر نا کیا دوح وم ا كنرتشم ناوبح لوا [ هرکص

 عیاب بود مدیا هدایزو مض اهد یو زو ییا یرتشم] "
 . لوق هدهدایز [ سلح لوا ] یشورض زو نانلق هدایز [ ید

 یرتشمو [.رولا هشورغ زو کیا كس یناوبح لوا هسردا

 . زولوا روم هکمرو هعبا یشورغ زو ییا كم

 لوا] یشورع زو ییا روک ذم ناق هدایز [ میاب اما ]
 [ندهرکص]هدیودا توکس ینا [هدیویمالوق هد |هدایز [ سلح
 قرفتلا دم ندهدایز سا هل دد تسل 1 ی ناللوا دقع

 ینیدلوا تكحهرو هل ضف یرنشم هسیا رولوا كحهدبا لوبف ]
 قاب ههدام ٩۷۵ [زامهنلوا راحا کمر و] هعباب [ یشورغ زو کیا

 ها( مم نع ندنفرط یرنشم هرزوا ۳۳ تراشا ۳9

 بولوا طرش یلوا ندنساح یمسم نع كنع ناف هدایز

 .ردحص یسلوا هدایز ید ندلامر یمق یتحو ندسنح هقش

 کس ندقدلآ نوناص نام ر ر لس هتل
 هدایز ید نوبق ر یک یحهبسهدبا هدايز اهد شورش زول#

 ناعم ندسضویع هاسم نع یرتشم هلهحو وو .رولسهدنا
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N. مالا ررد 0 N 

 و حس ا مار و طح ی نوا ندعا

 هحینماکحا رلهدام ۲۵۰۹و ۲۵۵ یطحو در زن كن هصالخ ۱

 امسق ید یطح و دسزت كعییم یک ینبدلوا یلقلوشراق

1 XE هدام ۵  ماده ۲۵ ۵ 

 ی ھك

 سلاح [ دقعلا دعب | یراو هافو دم دوخان | یرنشم |

 هدنشح یرشم و داوج وم منم 9 نددقع سلح ی هددقع

 یعب [ رول هدا دز ییاسم نع ] هلیطرش قلوا لح ههلاقم

 یشرپ یی اي یمیق ندسنج رب هقشب اي ندسنج لوا هبامسم نمی

 طحاب امہ ال .رولوا مزال هللوق كميابو حب هدکدتبا هدایز

 عورشم فصو یا عورشم فو نم دقعلا ناري ةدایزلاو

 نا یلواف عفرلا ةيالو امهلو الدعوا ارساخ وا احار هنوک وهو

 ۱ دقعلا دمب هاطرشوا رایا طقسا اذا اک سغتلا ةيالو امهل نوکی

 هسفسال ه موش *یشلا فصو نال دقعلا لصا قحتلب حص اذاو

 E ۱ ۱ . رحم

 ۱ قعهدایزلوا هسردبا لوق] یهدايز [هدهدایز سلح عیابو]
 ۱ استش] ندا فاز [بولوا ینح] هذخا ندبتشمو [ هللط

 ۱  هملعءانب [.زاموادیفم یتمادن] نددایز ینیدلوا شا كنئراو ا
 . رونلوا رابحا هناطعا یهدایز ندا هدایز
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 ه یرتشم [ یهدایز وا عیب ۳ كح هدا لوبق ] هدساحم ر

 .قاب ههدام 64۷۰ ۰[ زامهللوا رابحا هرزوا كمریو]

 ندقدنلوا قلرازا زو راق ددعیعرک هش هع E مک هتن

 لوا .یخد ,یرتشم بود دو اهد ییهساک وش مییاب هرکص

 روک ذم هللا زو راق و دش و سع یعرکی هسردا لوق هدساحم

 . رولسهلا یهساک

 یزو طح ندعم بودا E یهدایژ هدعیبم هدارو

 .روب دنا ا یطح هدمهو هدایز مه هد هکوبلاح یدعا رکدذ

 رز هحور ید طح ندعم هبلع ءاس قاب ههدام يا یا

 رب ندعسیبم مسیلا دعب «یرتشم س ۱ هک هللوش رونلوا رکذ
 هسیا نيد عییم ۰ رووا رظن هدکدتنا لیتو طح یرادقم
 ۱ . قاب ههدام ۰۱۵۲۰ .رولوا حس لیتو طح

 لق كنادش ناغب رب نالوا دوحوم هدنادىم هسا را ام

 زارفالا لف هدس ولا هشورغ زوبش یتسهلک یللا زارفالا

 قرق و حیبخ ها لیزنت و طح ندمیاب یتسدلک نوا ضبقلاو
 عیبمو . یواطحط رولوا روح هلا هشوسع زوشل یک

 ارا لیزتتو طح ارز . زالوا حب لبزتتو طح ها نع

 ردنکد حح طاقسا ینیع بولوا صوصخ هند قرهلوا طاقساو

 را: لتر
Ve. ۱ر رثبد هش و سع كم یادش هلک یللا ناعم اک  

 ضف زونه یادش رک لب درک ندقدلا نواص ۳



  1 ۱ HNاکا ۱

 ىسملوامولعم كد نم طقف . راو یلوا ندساح هقش

 قاب هرلهدام ۰,۲۱۳ و ۰ ردط رش . .

 هم و كعسم نالوا هلع د نم هد تګ كیهدازو

 هرکص ندقدلوا فاتعبم بویلوا طرش یساوا متاقو دوجوم

 نبات هدنلب اقم نعیم هدایز ارز .راتحدر رولمهللوا هداز یخد

 ی واطحیط ردکاق هس نم بولوا

 سج یرنشمو ] .ردلکد تب ۲ ا هلع دنع هس وب

 یدبنم ین [ییهدایز لوا هسا ردا لوو ] یدینم | هدهدایز
 کیدا [ كعياب بولوا یح | كنرتشم هدخاو [هاط] ندمباب

 سا زالو )| ااو [یناد) ندا ۱ ۱۱
 روئلوا راجا عداب هاطعا هبیرتشم ید ییهدایز ۰» ۱5۷

 .قاب احرشو اتم ههدام

 د لوق ییهدایز [ كنرتشم درکصا د] هدايز [سلحلوا امآ]
 قاب ههدام «۱۸۳۸ ۰[ ردلکد] حیخ هدایزو [ ربتعم . 3

 ] هش و ع کیت ] هدسلحم رب [ الثم  Eزو راق ددع

 ابو هدنساحم لوا [عبیاب هرکص ندقدنلوا] مس دقعو [قلرازا

 اهد ] یزوراق [ ش] وش هدسلحمرب رکید نالپدا دقع هرکص . ۱

 هدهدز سلح یعب | هدسلحم لوا ید یرتنشم بود مدرو . .

 مرکب ا ردا لوق] یزوراق شب وا نانلق هدایز 2 ۳
1 e هدایز [ساحم وا] یرتشم [اما . رولا زوراق شب یمرکی 

 بد ا دقع [ ندهرکص هدیونغا لوق ] یهروک ذم هدایز 36

۱ 



 ۷۳ ماكا ج حرص

 ردحسح تافرصت ولردراسو هراحاو 7 ا 9

 . رب دقلاحتف

 هسمک نالوا كلام ۳ لس تا زا مک هتن

 لصفلافیناثلا بابلاف هیدنه روابناس هرخآ یلاموا ضبقلالبق
 ۱ عوبسلا نم فا

 ی ینا لصف و

 یلصف ینکیا كمبارباب یب

 ۰ ۱ رد 1 هاش یهدام کم

E 

  ۳۵هدام 36

 هم ندقدل وع وق و حس دّقع ین | دقعلا دعل یا 1

 [ .رولسهدبا هدایز ی رادقم كعيبم ] هرکصایو هددقع ساحم

 بولوا هدکعا فرصت هدنکلمو هدنقح یدنک عیاب ارز

 ۲۵۷ كهل هدایزوو . رم الامم ردراکرد یتیحالص هس کوب

 . رولوا قحیتام هدقع لصا هرزوا شا دنلوا را 3

 یي ناناقهدایز هکروءاشالک | ندنرک ذقرهلوا قلطم هدایز

 ) وک ینیداوا زاح یسلواندنسنجل هیلع دیزم یني عییم دیم



VINماما رود  

 ۱ هزاژ رک مزال يراك ا « یرندشم یال ندا
 . قاب هەدام ۰ ۰ علارلاش

 .ندقدن | وا هلاقا می وندقدنلق ماست یرتشم عیسمعیلادعب

 مس هب تخم یررک ذم مسیبم ندعا صف سم عیاب هر

 .ردخسف هدنفحندقاعتم هلاقا ارز .هلاقالای راتحرد رول هدا

 راځ در هضق لاق هارشاماعباب نک فقالا 0 عیب عاب دقف

 هدنقحثلان صخشهلاقا ارز .نعهدیا مس ۳ اما .هلاقالای

 . راتشدر هضق لق هارشام اعیاراصف . ردددح

 خسته هللا نسر تقو هره حج گرد هوش لا 0

 ضبقلالبق مییم هلوا خسف هدنقح سان هفاک هلهجوره هکهسلوا
 تقوهنهاما .رولسهلسناص هد همان صخش هده یرتشم ینعل هسکر ه
 صخشو خسف هدنقح نیدقاعثم هکهسلوا خسفنم هللا بس ر
 هلساص هللا صخش ضتقلالق عیب هلوا عس هدنقح تلا

 1 رب دةلاحتف رولر هلاص هیرتشم هدهسلا

 هعسلوقنم یزاوحمدع كفرصت ضقلا لق هکردنلل وام ولعم
 هلك اله كضوع ضبقلا لق هکدقعره كلب ۰ ردلکد صوصخم

 . ردلکد زاح فرصت ضیقلا لبق هدضوع لوا « هلوا خسفنم

 . یک نیدلانع حلص لدب نالوا نیعو هراجا لدب نالوا نبع
 لوا هلوا خسفنم هلك اله كضوع ضبقلا لبق هکدقعرهاما
 ̀ نعو رهم نالوا نع . ردزاح فرصت ضقلا لق هدضوع

 | حلص لدبو رهم هیاع ءاس . یک یلدب ام ند مد نالوا



۱ e e 
  RSمس بویلوا حح یاتعس هسیاراناص هنپاب ضیقلا لبق ی

 هلتهج ینیدلوا یدض كنهلاقا .مس ارز .رولاق هرزوا یلاحلوا
 . ردقو یلاتحا هغلوا زاحم ندهلاقا ینا ع

 هدقدناص هنعیا ضقلا لف یم یرتشم ر 7 هحور

 هده أ حرصم هد هرهوح ین دلوا لطاب رو دم ینا عس ۱

 هدام ۱۰۵ بولوا ررم یودا دساف او ذم مس هدنیهاوم

 لطاب عرب اضم هداف ع هلهجو ییدنلف ناس هدنحرش

 دارم ندنالطب ید هدهرهوح ندنعیدلوا هدکلک هدا قالطا

 . ردداسف

 رغ هلا عم كاله یخد تاع هنسمالوا زاج ققاص هسیاب

 هبه هنعیاب ضبقلالبق یلوقم میم یرتسشم ت . ردخاسفنآ

 . راتحم رد رولوا خام حس 4هشا لوف یهبه ید عیابو

 . ردزاحم ندهلاقا هه هدارو ارز

 د عیابو نهر هنمیابضبقلالبق یلوقنم میم یرتشم اذک

 لصفلافىناثلا بابلاهدنه رولوا شلدا هلاقا مس هبشا لویق

 نهرو هبه هسا لوبق ینهرو هبه میابو . عويلا نم تلاثلا

 هدام « ٩۱ » .هدنهو راتشدر رولاق هرزوا یلاح مس و لطا

 . قاب هنح مش

 راجا ای هراعا هنعیاب ضبقلا لبق یلوقنم میم یرتشم اذک

 یراح یمصح هدام ۲۹۳ هسلوا فات هدد عيا هد ودنا . ص هديا

 لامعتسا ةروک ذلا واوا کج میاب هسیا زالوا كالهو .رولوا



AEاما ررد 1  

 2 هل رت سا ۱ الو یام یدنک اذ ۱ .م تن

ESالا هحور یرتسا ییدعا ضق زونه بودا ارتشا  

 .روكذملا لحلاف بدنه ردهرزوا حورمشم لاونم مکح ا

 هش وعكس ا رکید ینلام ر لوقنم هسمکر هلتهح و هنن

 رکید هشورغ كس یرتشلا نذاالب ملستلا لبق هرکهن دقدناص
 . زالواز اح هسلوا رحم یسو ها امده اش اد هصخش ر

 جا میلاف فرصتلا ىف لصف ىف راتحم در ضيق ملام عس هال

 . قاب ههدام « ۱۵۳ »

 ۱ هلل اهم ردم ماما ارز ۰ رد زارنحا هل راشعار ی رعت قعاص

 رخآ یلوقنم عییم وللثم ینیداوا هدراقع یرتشم هروک هبیلاعت

 ۱ ۱ ربا نهروضانفا ۰ یدصت ٠ هژامآ هبه ةه

 ضف ا لواو . هزاز و راتشدر رول هدا صا هل ضف

 ا مو میارلا ین هبزازب رولوا حب هسردبا
 مییم یرتشم هلوا هللا ضبق یتیمامت کف ,معت ره ینعی ۰ یابههدام

 ۱ هدصد ءرحا و حک ا فرصت هلاروک ذم یرصآ هدل وقنم

 1 رابتعا ضاق نوحسه 7 تولوا تاب ندتف رط 6 تک

 ۰ رونلوا

 یرنشمآریز . ردلکدیزارنحا هر ابتعا کت یر رع قفاص

 یک کحهبمههدوا یتحرو هللا كن |[ ضقلا لق یٰلوقنم عسییم

 میارلاق هبزازبو راتح در مەديا خد ا

 جیم یرشم هلنهجو . یدیشملند نهناص يخد هنعباب



I 
 ه راب هد وا هدرر دتا نا هب ینا ا BL نی سف

 فرصا لصف راتشدر ردا 2 هعل اب ۲ هسیا ریو

a e 
 عیلادع سلوا عنام هعس زاوج یعب ربتعم دا رسد

 . رولک مزال قمانوا زر اح قملئاص 4 حسییم ید ضمقلاو

 طبض قاقحتسالاب یسیرب ندندب یرتشم ضوبقم عیم ارز

 ۱ هلا ٌوس نالوا دراوود راو یلامحا قوا خسفنم لواعس رب دا

 نتنقلا لق روک ډم ررغ ارز ردفمض ۱
 ضیقلا لق قرهلوا هلضف و هدایز ندنو هق دد ندقدنلو ید

 یررغ خاسفنا ضبقلالبق هلذملو ید یروغ خاسشا هلک اله
 باب یراشعا كر رع قاقحتسا ین دكرعو هدرو + درک ا

 1 ر دقلاحتف راباباحا یدس كعم

 هرخآ یک ین دلواهدالوا هرقف هد ولد « صهاص» هدولح

 یخ دهنمباب یک ینحهمهناص هرخآ ارز . ردشماملد نمهناص
 ۱ . ضەلاص

 دساف ینا عج هسرالاص تح ! یدشملسد صهاص 9 8

 . رولوا

 ییدسا ضف نسر کلا و نوتاص هک و هلتهح وب

 هصخشر هرزوا قلو | هشورع زو مش یر یه یرتسا کیا

 كنس رکیدز بولوا راح یس كرتسا ییدسا ضف کلا هبناص

 .عوسانمرشاعلا ا انا بالا یف هبدنه ردا < یس

 ٤٦



 تا

 ۱۳ رد نوتشا را جا كر ردد کج هسا
 . نوبشا

 [.ضصەناص هسا ال وقم رک |] سم ضقلا لو و e | و]

 لوقنم میم :لوا 4> و .ردشلدا لیلعت هلهح و يا a و

 لوا مس هجنمکح هدام ۲۹۳ قرهلوا فلت هدندب لوا عیب
 عیاب لوقنم و ك یاب 4>و .ردراو یرع قلوا حسام

 حباب تولوا فات لا لوا عیا قرهل وا تقال هدب دی لوا

 «۷V .ےاحلا دع رولوا ا حیات ا ربع هحو نم یا

 ۰ قاب یاد هس راح رش رلهدام CYA و

 «Ao» .زک مزال یسمر و ترحا كم اب هسشا راجا هنعل و

 . قاب ید هنحرش كيهدام ۲۷۵ هلا هدام

 ی مو را شا ال كعياب ارز ۰ روسلسد یرشم هد هلح

 .رولواخسفنم حس هسل وا فلت عییم هدبودنآعادیااپ راجا نهر

 ۱ عیابلاییع اوعحر مممضو هال . ردقوب نیمضت و

  هراعا هرخآ یعییم ضبقلالبق یرتشلاصما الب ۰ عیاب طقف

 ج عادا هرخا دوخایو هسلوا فلت هدند رخا لوا هدیودنا هبهاپ

 ۳ .ردربم یرتشم هسلوا فلت ۳ هل لامعتسا كعدوتسم هدیودنا

 | هتسرلیدو رردتا نامضت هرخا لوا كردبا اضما ییہ هسرلرد

 أ 0 عیابلاییع اوعح ر : مممض ول هال .ردنا خسف

 ۱ 9 .ie ا اهد رد :د ضقلالق یعسم حلاو

 | ىس اد . رولوا رخ لوا *یرتشم هسلوا فلت هدند ینا



 ۷۰۷ ح ماكحلا ةلجم حرش
1 

Tut 

 لىق یک لوقنم ید كنا هحنلوا لاا فلت هللا طوقس

 .عسیلا ین فرصتلا ق لصف رانج رد ردکد زاح یس ضبقلا

 یرتشم ارز .یدلسد هن ربع كعلاب ىع هرخآ هد ها

 مس هر رایت 3 نم هناص هعل اد یراقع نالوا میم ضیقلا لق

 .یواطحط یکینیدلوا هداوقنم .رولوا دساف

 ندنسماسد ردحح یسکئاص یی رولر اص هدهلم هدرو

 ذفانو مزال روکذم عیب ( ۱) .رونلوا تراتشا ههلئسم ییا

 هنسم رو هنعیاب یعیبم نک كنان عیاب ین لوا یرتشم بویلوا
N ۱زونهعیبم نم هدیولوا هلا هراب نيشب لوا حس ینعل  

 ج هدلاح ینندلوا یضار عیاب هدر ده شل حوا هدا هعلا

 .رواسبهدی سح هدد يسم هلا لاطبا نعرہ كن رشم ینعل ییا

 دق رو دم عس نعل .قاب ههدام ۷۷ ۰ یک نوھ حج

 یتش کف رصت ره .راټح در ردفوقوم هنساضر كعیاب اب هنک

 روک ذم فرصت هدعسم ندمرو هلا یم نک ی 8

 ورشم لاونم ید یمکسح كفرصت و هسا فرصت هللا

 نذاالب كرك .نوسا فرصت ضیقلا لف یو كرک .ردهرزوا
 . نوا فرصت هدعب بودا ضق عیابلا ۱

Eید یمهبه یک یداوا زئاح یہ ضقلا لق  

 . روشوا زارتحا ندهراحا هلیسهرادع رولسهناص (۲) ۰ رد اح

 كلعتهراجا ارز .نمهدبا راجثا ضقلا لق یراقع 6 ین

 رقف هلغلوا هدنلزنم لوقنم هسیا عفانم بولوا ترابع ندعفانم



 ماکحا زرد ۱ ۷۰٦
۱ O N O NIE ۱ ۷ ٩0-2 ۱ ۱ ۱ (۱ 1۱:۵ ۵ 

 هع نم كد ارز ۰ نمهدیا كلغ هصحش زا یربع كىو دم

 ا رداد حی ىلحا كيلف هنسهقشب ندنیدلا
 کی و . قاب هب هدام «CASA .هدنا طاس یوا ص صحش هضف

 ندقدنل وا بلیت ض اف لاک و ندنفرط لکوم صحش وا هدر دقن وب

 تدصو و 4لا وح هدر و ۰ رو وا رابتعا ضا اف نوحیسه ا

 .رولوا حک كع هنسهقشل ندندلا همیاع نم كند هلق رط

 كلغ هلا تروص چوا هنس هة شا ندنىدلا هلع نم ند هصالخ

 هلاوح یسحنکیا طلست هضقو كيا یسشر .رواسهشوا

 عملا ف ف رصالا ی لصف ق راح در ردتصو یسحنحوا

 . نالاو

 1 هدام ۲ ۵۲ %

 ندکالهو فات عم لوا رک | [یعییم ضیقلا لبق یرتشم]
 عس نکر ارز [. روابهناص هرخا هسیا راقع] زاملوا فوخ

 ردان كاله هدراقع رار هلغلوا عفاو هدناح و رداص ندلها

 یرع خاسها هلتیح ییدلوا راسنعا هسا هردانو ینیدلما

 .قاب ههدام (ع۲» .ردقوت

۰ ۹ 

 دوحوم ربع اعرش تو وا مما ندر زعل هلا ننحف 9

 س عسب راقع یتح . یناتسهق ردیش نالوا م وتم یسلوا

 1 هد ولوا ولع دوحایو القا هز کو تب وصات وص هد ول وب هد رخ



 ت هلهحو یل دنلوا ناس هدنحرش هدام ۵ کەش |

 ر ا هحو نم هدهساا حیبم هحونم نالد 9 هد هضباقم

 هدلاح یتیدلوا بحوم یلاقا نالطب کاله كعسم ندشیدلوا

 .زنا باجما یتالطب كنهلاقا کاله كنلدب دحا هدهضیاقم عب
 هسلوا ندلاوما نالوا نعتم هلا نعمت نت : مالک تای

 اضتقا ید کلب بوبعا باحما یتخاسفلا كعس یالهكن | هل
 . ردقلا حق ردوو خاصتا رص هلک الله تاب هلتهح یحهدنا

 نشا كلام شدوا شاص ةة
 ندنرتشم یعل ندنودم هدنلباقم هخا لوو [ هلاوح هنحرو

 ارتشا لامر هلنطرش قمالوا ند نع قارتفا او راحتتسا لامر

 عملا ىف فرصتلا ىف لصف ىف راتحم درو راتخم رد [ .رولسهدیا]

 .ا ضبقلا لىق نعلاو
 ندفرصت یهدهلم هرزواینح هلوا نابتسمندهفلاستاحاضب |

 .یلالہن رش ردرابش یک هلاوحو «تدصو «هھ «هراحا «عسدایم

 یللا الثم نالوا ین كلام ینیدلوا شعاص هسمک رب اذگ

 افتساو ذحا نوتلا ددعش ندرتشم هدنلد قم هر درج ےس دال

 هنویدم یبییم نم نالواینحهل | عیاب ینهبنیاد یک یجهلیبهدا
 هب هدام « ۸٤۷ » .رولمهدا تصوو هفدصو هه هیرتشم یتعا

 . قا
 یرتشم هدکدتا هقدصو هه ین هلهحو و هیرتشمو

 ینحهلا لوا اما .ردلکد جانحم هضبق بولوا كلام هلا هبه درج



 ماکا ررد ۷۰

  YoY 0هدام 1

 ندعآ ضف ندرتشم یعیبم نع ینعب [ ضبقلا لبق . اب ]
 ها ناضل ك و و نا نک ]د ولس هدا فرصت هدعسم نکآ

 نیعتم هلا نامعا ا نددوه ینع نداملوا ناعتم

 هکهلوش .نوسلوا ندنالثم رات یک تالکع الثم یھ ندنالوا

 تالکم 9 ندد وه ست راند و مارد زا حسیم ۳3

  ینآ میاب هسا نبع نوسلوا ندنابلته راس یک تانوزومو

 ریل هديا تیصوو هبهو عی هنسی رغو هبیرتشم ینعل هنکیداید
 تانوزومو تالکمو هراب ناعم ربع هس أند هد ول وآناع او

 ۱۱۱ اا دلا وع یاش یل هوادم یک"
 ۰ خاسشا ر رغ هلكالهو مماف ۰ كلم نالوا زوج ىفرصت ارز

 3 ین دنل وا 8 ا رش هدام ۱۵۲ کن وج .ردشتنم علام نانل و

 ۱ مس هلکاله كن ندنغیدلوا میم را سا هی مرا

 ۱ .ودخسشفنم رغم هلک اله كن ا ندنشیدلوا لصا نو خیسفنم

 ۰ هل | نیت نک هدام ۲2۳ هد روص ییا دلوا ندد وه رک

 ۳۱۳ هات صع كح ما ررغ هلبعمالوا نامتم
 نالوا نیعتم هلا نیم یکهراقتم تایددعو تانوزومو تالکم

 نم ۳ هحو نم هدهسیا عم هجو نم هدقدلوا ندلاوما

 هدنصوصخ فرصت ضقلا لق ین هدصوصخ و ندنعیدلوا

 ,ردشمنلف حیح ر یتهح قلوا نع
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 9 ه یسهر و 1 م ذقم یا کیا 1 ۳1

 ود E E ee 3 یدشا ن9 ص لحا هلتهح ام ۱ دن اص هرزوا

 قحا یلآ هدمهساا تر هه یسهر و 3 یا هحرک یرتشمو

 ود راو اهد یا ا بوما ر وصم زونه لحا هلغل وا یاب

 42 رلاعدم هدیسکیاو ۰ رب روش هدنراکدتا فاتخا

 اهم ال ۰ روناق حج ر یمهس كس رتشم هد آ راردا هند هماقا

 . مدعىف یرتشملل لوقلا ناکف هّوام لصالاف لحالا ىلع اقفنا ا
 لئاوا ى راتح در رطاط اذهو ةلاطملا هو نم هالو هضم 2 ۰ ۱ ۰ ست ۱

 ۰ عوبلا

 هو عیار تاب

 یا یحدرد كعوس تی یش

 هدنناس لئاسم قاعتم هفرصت هدنمثمو نع دقعلا دم ]

 هداروب ۱۰ رد ] ی واح یهدام نواو | منم ها صو یا بولوا

 والم هلا وح و هراحا و كاع ۳ هه و و هد وصقم ندف رصت

 . رولوا دافتسم ندینآ لصف کە تن .ردرالبش

 ۳۸ هَ

 مف یجرب كمبار باب ینعپ

 ۵ دعم دز ۱ رس شم و I كرا صقلا لوو دةعلأ دعا |

 ۳ رد | لماش ینهدام یا تولوا [ هدنناس ی راف مهآ قح



 ماكا ررد 0

AEN 

 اب 0ا لج

 میاب ا ا فالتخا نیدقاع هدتلیجأت كنم -۱
 ۱ ایا روش هو وا وم یرغنو رداد لحوم

 تش هال ء ود رشم هس اما . قاب ههدام «4 » .رحم همدع

 . قاب ههدام ۰۱۷۷ » .راتخ در تاشالل تانلاو یهاظلا فالخ

 :هداسف یعدب هیفا نال . ردکنهدا اعدا یلحا زوس هدملس طقف

 هدوحو هتک یعد هیعدم و تا وه و هتک طرش دقق .

 . راتم در ةحصلا یعدل لوقلاو

 رکندا اعدالقازوس هسیاهدنرادقم كاحافالتخا ب

 .  قاب همهدام ۰ و یهداز ندا اعدا یقا ارز

 ۱ یا یا یرتشم و مدناص قرهلوا یسهرو یار عیب الثم

 ۱ هن ها دا ردکمیا زوس رله شا فالتخا ود مدلآ هب یسهرب و

 ۳ یمهس كن رشم هسردىا هماق هم ماگ ین ا یع) ° رک
1 

 0 SAF تولوا ا ا ییهاط هنا ول رژ .رولل وا حح ر
3 1 1 1 ۱ 1 ۳ 3 

 1 .قاب هب هدام« ۱۷۲۲ » راع در ردشمسف عورشم نوجا تاسا هسا |

 زونه ینع هدنضم بودا قاشا هدنرادقم تالحا س ۳
 ۹ ك

 ص

 : شم زوس رله سا فالتخا هدنکبدما بودا ر و

 3 ۰ قاب هن دام VD ۰ Ee لحا ر وص ی ربشم ار و
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 %  ۲0۵١هدام 4

 نزسقلوایسیدربقال بیسهریو ای و نشب یی [قاطم عم ]
 [.رولوا دقعنم هرزواقلوا نيش ] عم نگ هدقدنلوا ع دّقع

 طرش لحا بواوا قلوا نیشپ عییم نع یماضتقم كدقع ارز

 سس طقف| . قاب هنحرش یاونع یا لصف . رولوا تبات هللا

  قلوا طسقمو تقوم هللا همولعم تدمر ] میم ن | قلطم

 .تحاح هلحا ناب عم نع [هدر نالوا تداعو فرع هرز وا

 فورصم] هرزوا قلوا لحوم ردق [ هدم لوا ] نیزسقلاق

 7 يا طرش یش نالوا فورعم افرع ارز .[رولوا

 . قاب هرلهدام « چە و چد

 نزمسقلوا وادار دل هب یس هر و او ناش ] یسهراب ]|

 نیشب ] هنعبا [ىسەج ا ا نوناص [ یشر یر ندوشراح

 هتفهاب یا ] هدفاطم ع والثم و |[ طقف .رولک مزال یسرو

 هسا, هدلب تداع قلا عم دادقمر دوخاب یا فرخ هاب

 ندلک یشاب یا اب هتفه میاب هيلع ءانم [ .رونلوا تیاعر هتداع لوا
 هالا یف عماج حرش ضەدا بلط ی رادقمر دوخاب ییماغ كنم

 طرشاا ةلزنم لزمت ةدرطلا ةداعلا هلوق حرش ق

 یحنکاو هننسهرقف یحنر كدهدام یسهرقف ىج رب كلاثم ۲

 ۱ ..ردلانم هنسمرقف ینکنآ یا



Veماکت ا درد  

 یچسم ۳ بومه د اهد هنس ر اراتعا ندنملست تفو

 ع ویلا لداوا ق ی واطحط رواک مزال EES هعل اب لاحرد

 ردو همارب لوا او نابعش اب بح را یعسم علا هدق رل اص ` هرز وا

 خم ارز ۰ ردق وب لحا هقشا نوجا یرصم هس | فوت

 قح دلع وا سا نعل ا فح هدکدتنا نابعل یهنعم ا

 زال وا ت هد ربع یرو 12

Eهساا رولوا یالوط نكاد عن اب ملسا مدع ۳  

 تردا اکو هلظفل فقوت E كنەلع مکهتن . یدلیند

 تك اب یس هدب دی عیاب كعاتم نالوا و ارز ۰ ین وا

 ن وش وا یال وط ندنسا عانتما ندم هب ی رتشم یعل ندنعنم

 هدلاح ره لحا ها رول وا یاب ندساط مدع یعلست كس رتشم

 ندنضق مدع ییسم روصق هدردقتو هکنوح ۰ عوسلا لئاوا ش

 . ردلکد ه دعد اب هسق ول بولوا هدب راشم یالوط

 هدعس ارز . یدالف دیش هلدبق مزال حس ته اذک

 لحا هدقدنل و طرش راخ نوجا تا یو ییس رب ندنفرط

 كرابخ ۰ تدم نانل وا هلو اقم هدنطسه و E فاو 4سا قلطم

 ۱ هدت ور راح ۳۹ روش وا راسعا ندنتفو وزا كور هلبط وقس

 . لصفلا ف عیارلا بالا ف هدنه رد رتعم نددقع تقو لح



N 
êi 

 :  sS ۳ته ی مو

E 1هلا صو صح تقور یک نابعشاپ ناضر هم 1 تدم  

 ندنعنمو سداح یعبم كدا ی مدع ثكعسم و زالوا صصخ

eنکا یالوط  Eهسا دوحوم ربع رابخ هدنآ س مزال م  

 نوح [ . رولوا راشعا ند ) ۲ كت 1

 اه[ ندنشر:الثم یم بودا فرصت هد ی
 رابتعا  ندنمباست ثكعسم نوحا لا 9 و هلفلوا كا

 ۱ . یدلکمزال یسلدا ۱

 [ هلا هدعو ] e ء[ هنسر | نعنلاییعال نع |[ الثم ]

 . ملست هتسودنک [ یعاتمر نالواشملناص ] هرزوا قلوا لحّوم

 ر ] بونا < اےس ملات ہدااح ییدشا الخ یم یسالوا

 1 ملاب [ هسشا ماست هم یم ندکدسا فوت هنس

 ه یرتشم كعسم لوایعل |[ ندنمیلست نح ] نوجا هبلاطمییسم

 ندعم توو ی تک هنس رپ ] ا راتعا 1 نده تفو

 یسمرو ] هاا | یه آ كنرتشم هدنرو | هنس ییا ما

 . [ رولکمزال

 .یدلنسدهسبازالوا صصخم هلا ص رصف ور لک ۶
 تراشا کو هلرکد قرهلوارکنم كنظفل هنس هدنلاثم هلحم میکهتن

 رولوا صصخ هلا صوصخت تقو ر تدم لوا ارز .زدشهل وا

 یمهنس رز نوا زوبح وا ندن:حر یسهنس نوا زوج وا الثم هسا

 هدلاح ییدتا بلط یم یرتشم هدولوا لحوم ردو هسحر

 عرف هسا ملسأ 5 ندکدسا فوقو هدد هنسرب ینآ عبا



EAD)محلا ررد  

 هک هدام ۲٤۹ ظ

 زا [ هدیونلوا ] عب دقع ینمب [ قارا زاب هب یسهریو ]
 فورصم هارب ] لجا [ هسعلوا نبی تدم ]| رچیه قوج

 ۰ [ رولوا
 م دن اص اما و هش ورع ردقوش یلامر علا الاثم

 یسم نع هدنمانح یا ر قحن ا علا هسي د مدلآ د یارو

 لحا نالوا دوهعم اعرشهدنک و هدملس ارز . رولهدنا باط

 بر الحا هنس د نا طقبلی نیملاو سلاف دوهعملا هن ال هناک .ردبآ رب

 رولوا فورصم هنوک چوا املع ضم هدقلرازاب هبیسهربو

 هلهح وو ۱۰۱ اه یو فورصمها ر هدهساراشعد

 هحینماکحا رلهدام۲ 2۸9 ۶ ا ات سقف .ردشملالوف ےک یو ر ت
1 
1 

 قرهلواه :E هسلاهداروب بولوا ظ رش یسلوا م ولعم كالحا

 ودردا | عتفا ید دا كعس 3 یاس مدع ثالحا نکش هل دیا زر

 یسەر وکر واند ًاباوج ۰ عوسلا لئاوای رات در رونلوا لاوس

 ناس 2 ا د ومعم یس وا یورصم ھا 2 هدقرازاب

 ۰ رولواد وح وم ربع تلاهحهباع ابو Ra شم و

 « هدام ۳۵ $ ٠ 1 ۳

 1 - هلواقم | هدن رهن اسم ندقاع 0 تست و لات ¢ ۳



EE 
 یع) كنویدم مک هت . Yiلطا لحا هلسافو كن رت رشم

 روئلوا افیتسا ندنسهکرت كنرتشم لغ هراب بواوآ .

 لحا بولوا لطا لحا هلسافو كعبا الثم ییعب كنساداما

 لالا ت نیما ا ییدعلوب هروویسهرو كيا ند زما لولح ۱

 یعو لح اتلا ف ه زا ملا و نم نه دنا هلاطم لدن رشم یک

 هنا هراب ۹سا د مدت كرب لاط» | یلحا «نودم بس ۷

 هلم د م هتسا یلحان اما . قا هب هدام « ۱۵۳۲۳۲ ۲ ۰ ردبا لوح

 .ضرقلا لف زا در ۱
 ند هرکص ندکد هدوا ید لحالاولح لق نویدم س ۳

 هسنل وا طض قاقحتس الا ندید ناد یش ییدر و هاد نوجا

 هسادر هب ول دم هلغل وب بافق یهزاب نالوایضوقم 1 ضا اق نیادایو

 E مکح هده-نل وا رهاط ین دل وا بنعم هلا سعر یشوا او

 ه هدام « ۵۲ » . ردا تدوع لحاه سلوا هداعاو در هنودم هللا

 هد ولا نولاض لامر ندننودمهدنلباقم یا

 ۰ قاب هب دام « ۵6۱ ) ۰ زا تد وعلحا رل هس | هلاقا یہ هدد

 كدقع هلاقا هلهحو ین دنل وا لیصم ه دنح رش هدام ٩ ارز

 نیدقاع ہد ہے نالوا تاب هلا ااو ط رش بوش وا ندسابح وم

 . ضرقلالق راتشدر روللوا راشعا دیدح حس دوخ



 ر كشورغ كب لوا هبهنسهوآ هسمکلوا هد :ولوا یتحالآ

 لوح ا افا هتل ا هی دات هدننیعم تقو ینطسش

 نخ هرزوا كکلکمر و شورغ رزو هدا یه هلطرش كم ا

 ۱9 ررر مس طرشو لسات هادا
 . عوبلا لوا

 لوح هنشب یسقاب هسزعا افا یطرش هنسهوا هلع وان
 . ن ندهنسم کد كنهسمک راما . قاب ههدام « ۸۳ »ردنا

 اک لوا هد ولوا جا یالوط ندراحا لدابو حسیب

 ى هلتسک در و شویع ردقوش هدهنسرهایو هدنآ یھ نوا

 یوفکلا هل ررغ ررد ءاطعالابا هنال . زالوا شما لیحات

 ۱ ۰ ضب رثا حس لاق

 1 لنا ند لح ات كساد اک ندکدتنا تافو نودم

 ۰ همذلاق ندلانال . ردوو کک کل E  یعل . ردلکد حک

 نم تاماداف لالا ا نمندلایدّوف رحم نا i ةدافو

 لق ف رام در لا دیش الف ندلا هات صفا دل ورتلاناعت لحالا

 29 ا رخا عوف ه زا رملا مو را

 ۰ 8 a لدعم هم سم هتسکرکد تایر 7

 ۱ 1 < 4 هسشا 10 ۳ هنس ر خلبم هنگ |

aلحالال لبق یروک ذم غابم هسمک لوا بولوا  | 

 .E یا افثسا ندنسکرت كنهنس# وا



 ۷ ۵ ۰ ا ۳ گه

  ۱ ۷ ۰ riaا ۸۹ ۱:۰۱ 9 1۷۷۷۷۸

  ۱كلود نالوا یا ول ندلام فالتو راحما  aحک ا

 ۳ ا رات رد رداکد مزال ا كضرقاما ۰ رولوا مزالو 8 ۰

: 

 تلاهح یک ردق هب هحیتسا راک زور یک عیبلا دعب الەم .هلهجو

 لطف تولوا ت عس هسا ا كدهلحا لوهح ا

 ا رشاعلا بالا یف هدنه ردلطاب لا

 حا تلای ډیغوو ید را د
 ° را لح هنا اس
 داسفا ین دفع كدساف طر نالیشوف ا 5

 . یدنلف ناس هدنحرش هدام ۵ یحهبعا 4

 نالوا قق یدوجو : لجا لوه هللا هربسپ تلاهج
 هلاهشحاف تااهج .ردلحا نالو دوج وک اضعإ ورا ًاضعم طقفو
 یک مربوبه .ردلجا نالوا تلاهح هدندوحو : لجا لوهم

 . دسافلا عیلاف راتح در |
 ضعل یو هب وب د ات یتیم ههسفوم تاسانم س ۱

 هنسکرکید كنهسمیکرب کلوش ۰ رونلوا نایب ریزهجورپ لئاسم ر
 هن هنسکوا .هسمکلوا هلغلوا نجلا شورغ تب ل

 كمغج هلا هسیارریو شورغ زویشب اکب نوک یس رای رک "
 زوشت ا هساد مدتا قا ردق ه هنس رب نافاس

 ردق ههنسر شوع زومش قاتتم ه سرو نوک لوا یوی

 . قاب هب هدام ۸۲» ضرقلا لق راتشدر رولوا شمل وا لج وم

 شوا كس ندعسم نم نوا رکید كنهسمک رب مک هتن 0



 ٤  ۹مالا ررد ۱ ۱

 ا ك 8 نوسلوا لوهح هللا هشحاف ت اه دا رک ہلا

 حس لو طاقسا هددقع سلحم نر لوهح هللا هرس

 لجا هحننلوا طاقسا هرکصاددقع سلح اما .زولوا بلقنم هتحت
 رول وا تلقنم هت هنس عب هسا | لوهح هللا هرس تلاهح

 .زالوا باقنم هتح هحنلوا لوهحم هلا هشحاف تااهح هدهسا

 ۱۱۳ لا ترا ج نالوا نا هداج اف
 ا شا ناف طا هد یال

 هتشحاف تلاهح رک طسق .تدمو لحا يم الصا طسش و

 9۰ ۰ ی نوسلوا لوهح هلبا هربسب تلاهح رک نوساوا لوهحم هللا

  تقولایلا لیحاتلالبقف عربت عییلادمب ربخأتلانال . زا داسفا
 اقا ا راتحم در ةربسپ ةلاهح یا لوهحا

 ۳ تی الو تل نم رده لا ل

 هدیوتاص هلباهراپ نیشپ یلامر هسمیکرب هکهلبوش .ردنا نایرج هبنآ
 ابو یرلکدلک ندحح كرلبحاحایو داصح تقوایو كدهنعم تدم

 لد هلحارب لوهح له ریس تااهج یکی رلریکز هرب ران اتسرخ

 و حس و عج هسشا لوق ید یرتشمو ا

 لو نا لق تح .ضرقلالسفو ا ووا

 عربت لیحات نالوا عسل ادب ارز . نمهدیا هلاطم ییفحالا یا

 ههدام«۵» .راتشدر یدنلوا زوم هريس تلاهح هدارو هلغلوا

 . ضرقلالبق راتدر الاح نوکف لحاتلا لطب هلشلولف . قاب

 لب بویلوا صوبصخ همم نک قا قالات هلهج وواو



 1۹۳ ءاکشا دم حرش . ۱ ۲

 یتیدلوا روکذم هدالاب نالفنا هتک كع ! قاب ههدام ۲۰
 هدرزکذم:طاقسا بولوا هسا طاقسا لا ات

 3 ارز . ردلکد ط رش یساضر كعراب قرهلوا درفنم یرتشم

 . ییالمرش ردکتس رتشم لحا

 شما دیک ات میب داسف هسّیا رورص لجا طاقسالالبق ام
 ندقدنلوا خسف ءان هنیداسف عرب یکینجهلوا شمشلرارق ىع

 مس اریز ۰ زا تدوع عیب قترا هسنلوا طاقسا لجا هرکص
 ۱ . قاب هبهدام «۵۱» .ردشوا عفت سم هلا خسف دساف

 یی هتوافتم تلاهج عییم نم یلام رب هسمیکرب مکەتنا
 مس هرزوا قلوا لحوم كدهلجا لوهج ها هشحاف تلاهج

 لحاو ندزملغاطو ندزما قارتفا زونه نددقع سلح دەس

 .رولوا باقنم هتک عب هسا طاقسا ىلحا یرتشم ندم ا لولح

 دافاو هررو لق عن را دقو عزانتلل ناك داسفلا نا هحصلا هحو

 عسلاش راتشدر هقح صلاخ هنال هطاقسا دینسپ قحا هل نم نا

 نوستا هداتو افا هدسلح لوا كرل سرم نف یرشم .دسافلآ
 طاقسا هدسلحم لوا لحا روکدم یی الاو هد 499 ۲

 ینج هلواشّما دک ات عیب داسف هل هستیا طاقسا یارتفالا دعب هسا
 رب یتح .قاب هبهدام «۷ع» .راتح در زالوا باقنم هته مسهلتهج

 یرتشم طب ندکدتسا حج "الح ومردق ه هحنساراکزور هسمل

 .زالوا باقام هتج عسوب هسنیا طاقسا ییحا هدساح ر هقش

 ناف طرش, هد دقع یابنئا + مالک هص الخ

 ه٤



 ماكحلا .EO 1۹ ح

 ۱۱۱ ام یی ما هو ممکن نفر
 تن ویام نامزهنیه انا 8 ر 9 ۳ یک ین> هلوا

 هسئاص لامر هرزوا كمرو نامز لوا ینع هسبا ا نیعآ

 .روزلا لحا ین.راتح در رولوا دساف ج

 هشورغ زود لامر هدلومناتسا الثم هکر هلتهحو هو

 ینگ یلام و هدلوماتسا یی طرش یاها هدرمزا یی بوئاص

 ها مس ود مدناص هشورغ زوب اکس هلیطرش قلا هدریمزا

 یا رب هشورغ زو یلامر هدلوناتسا هسمکر اما . رولوا دساف

 طرشو حح مهسا طرشیاها هدربم زا ین بوناصهیسهر و

 هتنّومال و هل لمحال اف ءاهالا ناکم نیت نال . رولوا لطا

 عویسلا لوا ق رام در حصا هتنّوم و لمه هلولف حس ربع

 ۱ ع ویلا نم سما ف هزاز و

 هسردنا عم تقو هب هرخآ نارتشم هسمد ر هلتهحو هنو

 ۳ ا لامرب ندهنمم ید هززوا تامرو تق ول وا یک
 ٠ هروكذم عوي ارز .هیقلا نغ دسافلا ميلاف هيضيف رولوا دساف

 . یدعلوا نیت لحا هدلاح یتیدلوا كد هلحؤم

 تلاهج یمی هبراقتم تلاسهح میم نم هسمکرب , طقف
 هدهسشا e هرزوا قلوا لحوم كد هلحا لوهح هلا هربسا

 خسف عج هحمکح هدام ۳۷۲ و ندزعا لوح لحا زونه
r 

 لحا ه رحم رب 42 شل ۳ هد دقع ساک یزشم ۳م ند زامل وا

 | دسافلا عییلا ق راتح ۵ و رول وآ باقم نو ۳3 ا طاق سا



 / 1۹۱ ماکحا ةلم حرش

1 
 1 ۱ ۱ ۲ طی SER 1111۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۱ ۱۱۷۱ ۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۱۱ ۱۸۱۸۱۱۸۸1 ۷ ۲ سس

 ۰ اا ىف ىدا ىلع را الا | ندهنسموآ یک و لجالا

CAND :۱ قاب هر هدام  

 ۰ ردع رف كيهدام ۲۶ ۵ هدام و

 ک هام ۲6۸
 ندحح رلیجاح ایو کیدسا راکزور یو [ ینیدغاب رومغب ]

 داصحایو نمرح او [ تفو یدک ندرفسیب رش او یرلکدلک

 هدندنع نیدقاع [ یک ] یتقو یمیقریق نویوق ابو یعوزو غاب ایو" ا
 ہیر )قطع یعل [ هسنلوا قارازا هلا تدم ر ناشوا ناعم |

 [ .رولوا دنا عس] هاف طرش لوهح لحا زوم هحور

 . ران رد و روس

VENهدام و هرز وا ینبدنل وا تراشا ه دسح رش هدام  

 .ردع رف كهروک ذم هدام

 یشر هش و سع كس هرزواقلوا هه یسهرب و هسمم 3 هلنهح و

 سه ۳ و كمر و هلا طبس یتسه راب ی رمشم هدقدل وا قحهاص

 یو عدو ردق ه رمش یم كرەرو ی رادقهر كن هراب هته

 طه چاق و 4سال وا ۳۹ هلا طرشوب یعا هرز وا قهر دلوط

 هوا ناس ینحهللوا هدات هدرانوک یندق راطسش و ینبدلوا

 باللا ۴ هب دیه و اقا عسا 1 رات در رولوا اف ۳

 ۰ عوبسلا نه رشاعلا

 نالف ین رخا فصن و ناشب ینفصن كن هسمک ر هلتهحو هنب



 س

 ماکا سرو 1 ۹ :

 بالای 4 دنه سر ول وا 3 و رمصم سم ق كح 2 یل دلومع و و

 : ۱ 9 ۳ ملا نم رشاعلا

 كس دقاع دا ص ندم ولعم د رد شمل د مولعم هدول

 هدن دنع یسل ر کلا هبلع ءاس بولواقلوا مواعم AS مالا

 راتح در رولوادساف ی هسل وا لوه ه دن ددع یر د و م ولعم

 هدندنع نیدقاعهدهین ايدام مک هتن . ىلمرلا نع دسافلا ملا یف
 . روس وا تار اشا کو هل دو مولعم

 یھ هدقدل وا قحهاص لا هاو هه لد رو

 كس چ وا ااو ا چ وا هرز وا كمرو شوع كس ۵ دیس

 یواتفلا ٥ رص ردلکد لسم ق ح OER نلوخد كط.سه هسقوت

 | ۱ . قاقحتسالا باب یف

 ¥  EVدام ٩
 [ مساق زور دوخایو هنس ای و یا ای] و هتفه اب [نوکردقوش]

 نالوا نیعمو مولعم هدندنع نیدقاع یک ] رضح زور دوخای و

 | حسی ع هسالوا قلرازا هلا ] طيسقاو [هدع و ردق هتف ورب

 نوسلوالبا نینس اب روپشای مایا لیج اتینعب [ رولوا] مزال لیحأاتو
 .. رحرول و رو وامولعم لحانوسلواهلنروصرر یکیددوخایو

 ملسا و ی هل هبنسم 2 کند یعاتمر ۵ دم هسمش 1 4 لع ی

 لوح لف یسهرو وا توو ا ندکدتا

 یخ



 ۸۹ ماکعالا ةلج حرش
DN ۹ ا 

 هب دنهرول وا دساف می 4ا رولوا لوهح ولو مزال ین

 . عویبلانم رشاع)ا تابلاق

 ناح 6 نگ a 9 روا یاو رو دم اب

 هرکص ندقدناص لام 7 ادم هکر: ی: دولوا ۲

 ۰ رولوا مزال لاو جی هسا ليج اته كد هم ولعم لحا و

 و ولو | لصوت هدنح رش 8 ۳۶ ۸ مک هتن

 هک هد ۲ )
 یا ردفا و هنس ردق وش [ هدست

 یس [ تدم ] یک ردق هآ نالف دوخایو نوک ر ابو
 قاوا ناو. موامم ] .هدندنع یک تب ها

 دساف مس نالوبعوقو هلهحو هدام ۲۵۸ هيلع "ان . [ ردمزال
 یییم نمت میاب هدربدقت ینیدلوا لوه لجا : ارز . یداوا
 عانتماندکمرب و یرتشم هدلاح ییدتنا بلط هدنفرظ هلق تدم

 عم ردظوحلم یسلوبعوقو عازل هدنرانب .هلتمحوسشو یسُما
 . عویسلا دواق رمالا

 ردق هجر عم نم نکراتاص یلامر هدجر هسک رو

 »٩۰« .رولوافورمعم هبحر كج هلک هسلاص هرزوا قلوالحوم
 ردق ههحنق.> نحر نا راناص یلامر هدنحر اما .قاب ههدام

 كو دل _هع یا هح ر لوا هی اناا هرزوا قاوا لحوم



 کا
O TOR 1 ۳۳ / ۱  

LAE۲ و  
۳ 

 ماكل ررد 1۸۸

 روع و هات هدنمانا ثانح ین یع ردداع ا

 ياا نعرا یرر یک یاموک

 1 4 هدام ۲ 6 ۵

 E كد هم ولعم لحا هد ر ده یتا دل وا سد هد ول وا

 ناشپ یک هتن [ ۰ رولوا ] مزال طیسق و لیحاتو [ حیص عس ها

 یشندسلوا € هد الاب ارز ۰ رولوا حیخ 0 ا هلا هراب

 یسهعرکتیآ علا هللالحا و e كعس له و

 لح الالولح ل لو علا اش هشدار مزالو حی ۰ لبحأت

 ! یاههدام ۲۸۳ . نعهدیا اط ین

 نالوعوقو ها یلیحات ك وہم ارز ۳ یدل د ۳ هلع

 : رولوآ دساق حس

 تا نال وا لاع 4 اش ۰ یدنلق صصخ هد نگ ۳۳

 هل وام ولعم لحا هک ولو ۰ رولوا دسافعس هلا یلیسه و 1

 یا 2 هدنلب اقم كادي ا وس یگ رتساوش عيا ا ا

 لوف یخد ی رنشم هدر ود مدناص ۹ هرز وا قوا هب یسه رو

 راتشدرو راتحم رد رول وا ساق مس ال وا 4 نچ aE هسسا

 افلا حبلا ق

 مولعم كلحا هلهحو يي دلوا روک ذم هدهبن | هدام قجآ



 رگ  بت

۱ ۷۷۷۷۷۷۷۷۱۱۸۸۸۸۷۷ ۸۷۷۷۷۷۷۷۷۷۱۷۷۸۱۸ ۸ 

۱ 9 

 می

 ا ر
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 ۹A۷ ماكحلا ةلحم حرش

 لامر هلا هد نوآ الثم ینا ٠ زا ددر عارب چیه هدل وف

 نالوا ندنسازحا یک یعهلس هرو هد نوا یرتشم هساناص

 و هربو ید كلك ددع زو دوخایوقاقرق ددع روا

 هدقدلتاصلامر هههدیحم نوا 1 رظن هف رع Se ا

 كيراح ددع قرق هکلبو كلکیا زودوخایو قلقرف زویکیا عیاب
 هب هدام ۱۳۹ . ەد مرولآ هد فصل ددع ر و

 قا
" 5 ۰ 4 

 یلصف یجنکیا كنا باب ین

 داوم نالوا هدنقح شتاص هللا | هرا نشو [ هدعو |

 | ۰ رد ] یواح نددام ید بولوا [ هدننام

 شتاصهلا هدعو یمن " الحومو . لصا شتاصهلا هراتناشب
 . راتشرد ردلصا فالخ

 .ردتانهلا فیرش ثیدحو تا یزاوح كشتاصهللا هدعو

 بولواقاطم فی رش لوقوب . ردفرش لوق علا هلالحا تی

 لحوم یک ییدسا تلالد هتعورشم كس هلا لحعم نگ

 ییایز رلبا تلالد هعس تبعو رشم ۳ ا

 مالسلاوة والصلا هيلع ماقم ىلاع ریمغس هحناک هغ رش ثردح

 تاد وارتشا لامر هرزوا قم وا لح وم ۳ لد د و و ضدنا



` To 

/ 

AAماكر رد  

 [ هداعو فرع نالوا یراح هدنداعسرد | هدنسهنس ۹

 [ كارل ] ىس [ ارظن ] هفورعم نالوا راحتلا نیو

 *مس [ و قلقرف ] مس [ نالوا ندنسازجا هنرب ] هدبع
 ما یا [ ۰ ضەلرو | هث دلوا یساضر كمبا [ كلا ۲

 عانتما ندقلآ یفلقرق یعرکی نالوا ندنسازحا هرب ثالیمرکی
 . رولسهدنا

 رو دم هحور فص هدنشرات ا و ًاعقاو

 1 را و تفصاو هد مات تو ولوا و : یدیشعل ون

 «هدایز هدتیسن وا كاکباو قلقرق نکا منار «هدایز ندشورغ
 هاوو یدا مار هشوعيیاو هرابقرفهس بولوا مار

A,هدکدار و كلکبا و قاقرف نالوا ندنسآ زح اه رب ه دج  

 مات رلنوب هیلع ءانبو هدقلوا عياض هراب چاقر هنشاب شورغ
 ۹ ءااح . یدا هدقع وا دع زسلمسش ا هب هب دام

 عو ر هلهحو ید لوا رکد هدي سابا .هوام حرش

 ۱۱ اا كلی رو ندنسازحا همرب تاک روکتسم

 هلتلام كههدیحم ددعر هدنروصو . ىدا طورشم هل ط رش
 ب
 ع رب بولو ر E كةل ەراب قرف ددع یعرکب

 ۰ یدا نود ندنتیلام . كند دن ر ام كل هراب قرف

 وش ندنغب دلوا مار هتشورع یعرج هد" هدزعامز اما

 قلقرقنالوا ندنسازحا كنهدیحم سکعلاب رار هلغءالوا روظ

 ی آ هنر هدیح هلتهج ینیداوا ییرابتعاو یلتمیق اهد كلکیاو



 ار مک هد حرش
 3ازحا هلن انوتلآ كالزو ددعر EN .ییلبز مهرد نه

DNكس اکا ددع تردابو كالا ددع کیا  

 . یک نوت
 هادقع ین هه تداعوا فرع

 نالوا هدکملبا نایرح راحتلا نییو هنتداع كنەدلب ینیدلوبعوقو
 تداعو فرع : کلوش [ ۰ رولک مزال قوا عابتا ] هتالماعم
 : یمازحا كا هنر تاکوکسم عونر_ هدنرلهلماعم كراحتو هدمدلب

 ۳۲۱ » ۰ ضهر والاو . رولمهرو ید یرتشم هسیا رو هلرو

 ! قاب هرلهدام 26 و ۳ و ۳۷ و

 دی ] ےس [ كلیمرکی "] ین كلام رب قلتاص [ الثم ]

 هنسرب ] هدیح مس [ كالیمرکی هدنروص ینیدالوا یارازاب وید

 ثهبدیج [ و قنرا نالوا ] ییصا كندو [ ندنسازجا

 هنر هایم یی +[ نوا هلو یاد ا
 . رول هل رو قاشورغ شددع ترداب قاشویغنوا ددعییا

 . ضەد مالآ یرلءد رو فصا مریلا هب دبم نایت عیب

 ملادىع تنعتالالا سيل یطعا اع میابلا عانتما نال

 هدنروص ینیدنلوا قارازا ود نوتلا ثالزوب هبدیحم مک تن

 قاشورع یللا نالوا ندنسازحا هر كنوتلا كلزو هبدیجم

 ررد رولهریو لاک الب ید ندنوتلا قلسشورغ شب یرکیو
 . راتم درو

 ین دن وا فلات عوس نان وک ید ۱ مد. هلالسا ابا ۱



  1A٤ماکو رد |

 ندنداسشف كذقع « خسف طف . نيلوصفلاعماحو ررد رولیهدیآ

 تیاور ییا هدنسماعا بودا نیعت هدنروص ییدلوا ییالوط

 متها.شا یوه یتغیدلوا نیعت هللا نیت نالوا حصا بولوا

 ردشملیارک ذ هدنحرش لئاسم رتاد هدقن ماکحا .

 الثم  Iمس ددع یللا هبلاراشمو نمم هلا دساف عج

 را وای لار نفور کید مدنیبلبلقف هد
 رود دم هبشا خسف یی دقع یسیر ندنفرط هات هسداسف

 هسادوح وم انع هاب دن ا هب دم مس ددع یللا  ieدر

 رکن اقا

 ررت دنمرکصتدفدناص, لامزب ها نتعموش هسمکر اد

 ن روک ذم هسلوا یهاظ ینیدلوا لام الصا یکقلوا هتبم لام

 نال .رولک مزال كدا در اتبع هد ر وص ید دل وا دوح وم اع

 . عوبلا لوا ىف ررد بصقلا ہکح ضقلا ادهل

 هک هدام ۲ ع 6 #

 یسازحا ] كناکوکسم عونلوا [ هنر كناکوکسم عونرب ]

 یک تاکوکسم لصا یسازجا لوا رکا ۰ [ رول هل ریو ید

 مال عبا هدریدقتوب هکنوچ « هسیا یواسم هدحاورو تیلام

 تناک ناو ۰ ردقوب بس هنیراما هعزانم هبد مرو یرتسشمایو
 لام نال زاح یالثلاو یناثلاو یداح لک ءاوس ماورلا یف

 لک كلاثلاو مهرد هنم دحاو لک لوالا نا رغ ءاوس دحاو لک



 1۸۳ ح ماکت ةلحم حرش

e ۳۳ هس ول بولک م زال در كن | انع  

 ! قاب ههدام ٩۲ ۰ لعهد هداعا یناثم هدب وبقيلا

 ارز . ردشملسد هض ءاعمدقع قلطم ll م . دقع ۱

 614 م هتل .زعانعت هلا نیبمآ ید هراحالدب نالوا نددوه 1

 . رووا حاضبا 0 هدام

 عونر نالوا ش هلا بلاغ ارز . یدلسد نال وا مار ای

 والثمو هدف را نوئاص لامر کر د| دساک ن؛

 لاوزل . ردنا نعت هلا ناعت. هدعدقع هلغملوا ا عاتم نگ

 . فرصلاىف رهنالا عم حالطصالاوهو ةينءثلل یفتقلا
 نانا هدعس دقع هدقدنلا نوناصلام هللا هدساک ناغاوالثمو و

 . زالوا حح م هساهلوانیعت بولوا مزال ینیبعت كنهروک ذم

 نم لواو ! قاب ههدام « ۲۱۳ ۰ ۰ امسست نم دیالق هعلس امال

 ! قاب هبهدام ۲۵۴۶ ۰ رولوا لطاب مشهسلوا كاله میلستلا لب

 . یدنلق دش هلدقف هدنقح قاقحتسا احرش نییعل مدع

 و ۲۳۵۹ » . ردنا ناعت هللا نابع وو ادو ا نماز

 ! قاب ەرلەدام ۲
 زعا نعت هانی د هدنخ وسف ثهضواعم دوقع ۳۹ ۱

 8 لاغر ارل نزن هتک ۲
 ضیقلالیق مییموا دوخایو هسنلوا هلاقاعس ه رکصا دکدر و هنعباب

 حساب ی هی و ۱ خسته 9 قردهل و ۱. تتلو هدد ۳

 اتم هلا افشا هدب دن ۳/1 بوما در یارب نوا لوا ا
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 ماکحا ۳ 14۰۲
 ها
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 9 لا رو ددع نوا هدندون كا کند ههر

 ۳ ا هوا د ياغ هبقار هاما قوا
 یر هسفو بولوا روس هر كنارملنوا لوا اع

 . نمهدبا در یناثم

 « تالاکو »

 فلت دق ییدرو كلکوم ف نف قهدند ارشلاب لکو

 لک وا قغاول ةطاولولا.یقو «رولوا لزعنم لک و هسلوا

 ۱ ی لا نوک مدنع نم مهاردب یرتشا مث هسفن ىلع مهاردلا

 لک ولا ىلا ةعوفدلا مهاردلابتقاعت امال ةلكولا نالطبللکومللال

 . دقلا ماکحاین هاشالالع یو تکلهدقو اهم

 و

 ۱و یر هاه كنا ندرگکواشتم هدلالل تک رش

 ر هبلوا فلت طلا لقو ءارشلالق یسهامرس كنسپ ر

 رک و ا نددحاو سنج درک رهام رس ۰ رولوا لطا

 ةكرشلا ىف نانیعتب ریناندلاو مهاردلا نال .نوسلوا ندسنح ییا

 هند وصقلال وصح و دقعلا ما سا لس ا دتا قلعتام كله دقف

 ۱ . رو زلا لحاق ىوه دقعلا لطف

 ۳ « بصع »
 | اتعهدندب تا تصع هب د ر ES کد هسمک

Rr 



 ۸۱ ماكحلا ةلحم حرش "
۷ ۶۱1۱۱۱11111 1 ۱۲ ۱۱ ۷۷ ۷۷۷۷۱۱۱۷ ۱۷/۱/۱ /(/(/(/(۱(/ 

 هعیابو تراشا همدم ےس كلبمرکی یهدنلا یرتشم اذک

 حیا بود مدا ارتشا ندنس امو هلا هب دم وش كردا ھارا

 روح کمر و یە دی لوا ا یز .هدک دد مدرو ید

 كلبمرکی هقشب قرهلوا لثم هنر هدووقلا ىا هکلب .زالوا

 . رولبهدیا اطعا ید مس
 نالواعونصم ی نو . ید دده یعا 3

 تابه و نراقم هنتعنص تغابص هل رکی دمت و هقطنم و هدالق الاثم ین! یش

 کج هدانیم هبانیبعت شوگ اب نوتلآ نالوا دوصقمیسهصوصخم
 هلا نییعآ هدنروص ینیدلوا تایلثم نالوا یربغ كد نم یک

 : ررذ ةتشاع لاو
 وصر هدننزو مهرد یللا عونصم ند فو ها

 مدلآ نوناص ندنس یوق و هلسهب وق وصوش ةراشالاب هنسهب وق

 ا كن | هدیوقلآ 1 او ا حج دقع ود

 هس هکر یک کحهیمریو ینسهوقوص رکیدیواسم اکا هدننزوو
 روک ذم هتشا انشا یزتسارب وو هدنلباقم یا ۲

 هنیرب هدیویقیلا ینا هسقوب بولکزال یسمریو ییادفب هک یللا
 ۰ سهر و یاد هلک یللا رکید نانو یلتم

 ۰ نو « تالاکو « تاناما ارز . یدلسد هش ماه نو

 لصف ینا هحورب مکهتن .ردبا نیعت هلا نییمت هديصغو هراضم
 . رووا



 ماكحلا ررد ۸۰

 و اس اکو مس .هدنقح قاقحتسا یمکح ككدوقن ینعب ۱

 .ردکماما نعت هللا نایت هدنخ وسف كهروکذم دوقعو هدناض واعم
 میبم نم هددقع تقو و لطاب عب هلکاله میلستلا لق كنتو
 ۱۵ 3و دو دم ن .ردقمالوا طرش قعلو .هددقاع لب
 .فرصلا رجالا ع نوسلوا نیلا

 نم دقن 8د د ن كننست مدع هدهروک دم دوقع دو

 ۱ ۱ دارا یا ی اا هلو رش نو
 هروک ذملصا قملق نعتمهلا نت فولوا یوحو هدتمذ نالوا
 وهو رخآ اللد هف رك ذو .دقنلا ماکحایف یوم رولوا فلاح

 انيعت واف ننن الغج ابمیمال .. ,تاضوایلا انیعس_اعا مث

 واف ضوع هلباق نبعل مسا نمشانال نینمثم ابلقنال تاضواعلایف

 رخل هفو انمئم ناکف ضوعلا هاش انیع اناکل تاض واعلا اتسعت

 انت لف عرشلا م 5

 هه اب [ یوثلآ | هد | كلزو ِ یرنشم الثم ]

 : لا نوتلا وش ]كردم تراشا هنوتلا روک دمو [ كرهرتسوک ]

 هدکدبد مدررو ید غیاب بود مدشا ارتشا ] ندنس [ییامو

 کمر و ] همیاب [ یوتلآ ] كيدا تراشا [ لوا ًایع یرتشم

 ۲ لق نوتلا لوایو [هدو وقلا نأ ] یرتشم [هکلب .زالوار ت

 3 چ [ ر هقش قرەلوا لثم هنر ] هدولوا لاله م 0 ہلا

 12 e ا ىناىع ما عاب ° رول هرو یو 1 2

 | .. زک للخ هک كعم فلتلایدل و ۰ زام وا تاقتلا

۷ 



  ۳ Eمالا ج رش ۷۹

  ۴هدلو وا هد دفا لع یاوات و کرد دا اا هللوق فسون یا ماما

  7.ردشهلوب روک ذم یوق 2

 میلاکءراجالاو هبزازبلاقو .ردهلوب مکح ید هدراخا لدب
 ۱ رخ اذه ىلع نیدلاو

 یتزدلوا ار هددالب راس کلب ا اما

 تبع حیا هرس | وا زال وا مار هد دلد ینادل وع وف و دا دقع ه دلاح

 هس رب د .ردنا لود اع و لوا هسرابد بولوا رب همش نع

 لئاوایف راتح درو فرمصلایف رهنالا ع ۶ نوا نمف تقل

 بالا قو عوي نم لوالا لس ق ماقا بالا هدنهو عوسلا

 .تاراشالسف حسقس و فرصلانم ثلاتلا لصفلا ییناثلا ۱

 كع هسل وا عطقنم اب ۳ E 57 ت ناد دا ماست هوا راو

 .زعابرت نام هل وکر یا هب ی رشم یک یحهبلک للخ هک

 A و ات هلس دا كحاص لام 4 لالد مک هتن ۱ ۱

 لام زونه ی کیا هد دب نک رو دم ه 9 ندک سا افئسا

 هلا انع یگ OE اڪ لام هرس | وا دساک ندا ماست هنحاص

 یعسم لد ریشم یک بلاط نع هم شنا بول وا رو

 قتمردو رشع تلاثلا لصفلا ىف هصالخ نەدا دادرئسا یخد

 .قاب هراهدام ( ۲۳۵ و ۱۵۳۰ فرصلا ی ۱

 ۳۸ ؛ هدام E دم

 قال وا ار[ هللا نایت 1 و تراشا [ یهد ] هضواعم [دقع ]
 ۱ [.زغا نعت نم | نانلو ندد وقاو



 رزوت وا اه هد یه .ردروص هغلا و هدد درب و

 هدیدح هعوجم هديا ربح و لوا ود و شوع

 .تانادلاف

 رب نکیآ مار نم عون رب نالوا فوزا شغلا بلاغ طقف
 ماست هعلاب ز ونه هدیول | نواص لام ر هلا نع عووا 4

 لالخ هنت كع هسلوا عطقنم ندساب یدابا اب دساک نیدعلوا

 یتمیق كنم عونوا کهددقع تقو هروک هفسوب یا ماما بویلک
 نومضم هال .ردوس کمر و ههر اب ا ى 4تا ا

 .فرصلاف رهنالاممبوصغل5ک تقولا كلذىف هتميق ربتعتف عيبا
 هسا هن یه یتمیق كنم عونوا هدعاطقلا تقو هروک هدم ماماو

 درنم لاولا نال . رولوا روح کمرو هان و یر اف

 E ع همو ربتعیف عاط الاب راصاعا هتمیق ىلا یمسلا

 مکح نالوا ررح هدالاب هرزوا ینیدلوا روک ذم هدرح

 نالوا بلاغ یثغ بویلوا صوصحم هفوزایو شغ بلاغ

 . رحم رولوا یراح ید هدیهارد

 هس رزوا لوق یف یوتف .ندقالتخا ندا قبس د

 د ماما سانلاب اقفر هدشاقحو همتو طبحم هحنلک هتناس یودا

 هدهربخذ هدهسیا روک ذم ینحهللوا اتقا هللوق كنللاعت هللاهحر

 رارهلفلوا روک ذم یودا هرزوا بوق فو یا ماما یونف

 ندنفررطهبمالسا اش نکا يراحروك ذم فالتخا يدهدضرق



 یارخآ فصا و نوا ییصن كشورع زو شب ۱ اب ۱

 لاقثلا فاضا هنال ةيولوالا مدعل .رولک مزال كلرو ندشموک

 نم بحف ءاوسلالع امهلا ةضفو بهذ لاقثم فلاب عاب اذایا
 .راتشدرو راتح رد هفصن امم دحاولک

 زوی کسا ندقدل ناص لامز هلا نف مور و و
 بو میاب هدنو هسلو العایو صخر ن عونوا ندعلوا اما هعیاب

 میابوهمیلست هعیاب یرتشم ین عونوا بورلوا یرایخ انبرتشم
 هارکو نوسلوا شغلابلاغ كرک نم عونوا .ردروبم هلوبق ید
 .ردرب مکح نوسلوا بهذلابلاغاي هضفلا بلاق

 ىلا Ee نکا مار هو نر یا ل ےس الثم

 زونه ین هرکص ندقدل | نوناص لامرب هلاهدیحم مس ددع
 نوا ايو هسقج هشورغ ییا یعرکی هد مس نیدمریو هعیاب
 عاب یه دی مس ددع یللا یرتشم ها لز هشورع زوقط

 صخ رنالواضراع ندهرکص .ردرودحم هلو ید عیابو همیلست
 هزوقط نوا هبدیحا عیب هيلع "ان .زامل | هراتعا رظن الو
 هاذمقح هب کیا یعرکی یرتشمایو مرتسیا هدایزردقوش هلک لب
 .فرصلا یف رات درو راترد هد مرر و ناصش ردق وش

 هدهدلب ر هل وش . رده ون مکح نو اس مکه تن

 دهن کیف همش ر نکا ےلار ەش ورع زولوا هد كلدمرک

 اوى ی هب دن هدع) بولا ض رقه دع كلم رکب ردق وش

 اكوا ینرللتم كرايم ینبدلآ هسمک لوا هسلوا مار
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 e ماكحلا ور ۱ ۸ ۷۱

 هاشا ردا نیمآ یافنالا هلا نییعت افصوو اردقو اسذح نعالاو

 وا ماکحایف

 ا ولا[ زلکتا دوخاب ولا هد ام ]

 كلرب و لایر یلکر دابو هدیحم ] مس [ كلیمرکیدوخایو ینوتلآ
 شا کت دنم ولرد هه هدنروص ینیدنل وا قارازا ود هرز وا

 ۳۰ روتر و ناب | نا شام
 یر شم هدقداتاص لامر N لئامع ددعزو هلتهحوب

 او ددع زو بولوا روح کمرو يوللا لئاهع هدعزون

 بولوا روح هل یامسم لمم ین دمیابیک کحهیمهری و ولا

 . ضەدا بلاط ینسارل زلکنا ددع زو

 لامر RE هلا هرا شم ۱ و و هب

 دنس درحم ندیرتشم عیب هدقدلآ دنس هسرزوا ناول هد وناص

 ۱۳ ا زالوا لولحت ةا یملا نونلا ءاس هروک دم
 شلوا هترزوا E حس دقع دنس بخومر عیب مدت دش ود

 ەد۹س | ماخو اصما قیامت رول دم یرتشم و ود یدا

 هدن رلکدتا فالتحا ود یدیشلوا هت رزوا شوک مس دفع

 نع هنعلا هسا ضدنا .رونلوا لوق هسا ردا تاسا یرتشم

 ءانب هنسباتک ر ارقا اح هسیا ردنا نیع عیابو .رولمهریو
 . ردبا مکح هلا نوا هسرزوآ یرتشم

REد شوكو نوتلا شوع زو شا هسمک رب  
 هد مدناص ید عیاب بود مدلآ نوتاص ندنس یلاموب هل



 نکعلاو ۰ رولوا شلدا لی هل ید را رو

 ررض هدقدنلوا رح یرتشم هر اطعا ندنالو صخر هدایز لا

 ندنالو صخر زا لا و او شاد المح هد یرنشم لابا

 »۳١« ۰ رولوا شل دا لمح هعر اب را رش ا اطعا

 ندقدنلواعس دقع هرز واشورغقالطالاىلع اما ! قاب ههدام

 عاونا نالوا مار هددقع تقو ندعلوا ادا زونه نف وا

 لاح یلع یسیضمب هدلاح ینیدلو صخر ینسیضمب ندناکوکسم
 .ردرومح مرو ندنمسق نالققاب هلاع لع یرنشم هسلاق قاب

 قااسار ا نالو صخر نزسقملوا یساضر كاب

 ارضا هدصش اتل نوکی هرغ عفد هرایتخا نال . نمهریو هللا

 صخرلا لل مح ناب نك  اذاام فالخم هریغ ناکما عم عیب
 ( رات در میم

E ۳۱ 
 6# هد ۲۲ ۶

 هدنروصیبدنل وا قلرازابقرهلوا] نیمعت و [ نام ییصوكنک ]

 ندنا هسدا شوا عفاو هسرزوا ده عو یف ره ] عرب | دقع

 و ارز . ضل ربو ندهراس عاونا هسفو [۰ رولک مزال كلر و

 . عييملا م ۹9 ف میاد رولوا دفم نیعل هلهحو

 هلا نم هددسقع کده هدام یتصت هلهحوو كن
 هدام ارز . رداکد یفانم ههم نالوا راد هنکح هبما نعل

 بولوا نبعآ مدع هدقاقحتسا هدوصقم ندنع م.دع یهدهنآ



NNEماكجلا سو  

 ید صحرلادم هلغلوا نوجا یرتشم فارع لوا ندصخرو

 یرشمهادا کید هلع ءانتولوا نوجا یرنشم كالرمخم
 هسلر وه یرنشم كل رم یخدصح رلادم ین هسلمدرولوا رب

 رضا هنعلاو عفا هتیدنک یر و . رولوا یدّوم هعاز

 هدنکلربضش كس تشم صخرلا لقاما ۰ رداراتخاینآ وراقابهالوا

 .. یدبعو ررخ هعل ب

 ۳-۱1 هسا O هنج نکن E ر قلشورع نوا الثم

 ا نوا ی هو نالوا هدساتفو توربو نما

 مون ناکام لثم مفد ةققلا ف اذهو . ردا بوتسح یارجا

 عفد یک ٰ ترش هرغ ریتعا عو لک ةمىق نال هتمقال عسیسلا

 میاملل ررضلاموزل یرنشملل رابط اءاها نم موزلو انلق ان ةمیقلا

 نالوا قال هيلع ءان . انلقاک ةلئسلا مكح ىف هابتشالالصح
 هدقل رازانالوا هسرزوا شورع یحاصراتمدروبد یلوا هل وش

 شرع قالطالا لع :هکهل وش . روند اطعا نانا تالصم
 ادا هعلاب زونه عم ن aL ندا وا عس “2ع هنرزوا

 صخر یسک كناکوکسم عاونا نالوا مار هددقع تو و ندعل وا

 كناکوکسم عا ونا ین هتل و فالتخا هدناصجر طقف و هسل و

 هدلاح ر هنروا یسضعا و زا یسضعا و هداز یسضع

 صخر هدلاح ر هنرما سم نع « هیرتشم هسلو صخر

 هلهجو و اریز .رونلوا ما هلا ادا ندناکوکسم نالوب

 ااا رب كررض هدقدنلوا اطعا ندطسوتم



 4۷ ماكملا لج حرش
1*۰۶ ۱۱۳۵۵ 

 لس هشرغ شش واست ۱۳ نا تاک

 .رولسه ر وبودنا لاکا یثویغ زوکباهرزواقلوا ندهراب زو

 مسدقع هلذلوا قالطا هبکسكاهراب قرق افرع شور هسقو
 ردقلوا ندکلهراب رقرق میاب هد رولوا عقاو هنیرزوا كنآ

 . مەديا تلط یتااک ا كش ورع

 هدهسیا دونلوا قالطا هذکس كالهراب قرق شورغ اصقاو

 هیلع ءانب .رونلواعوقن هللا شورغ یخ درلکسرکیدنالوابورمشم
 ابو یعرکی یرایضعمو نوا یرایضعب كراس رکید بورضم
 اهد درخایو هشورغ ش ید یراضع و هشورع ی زو

 هننرطاخ كنهمکر چیههلتهجو . رونلواحوقت ههدایز ايو زا
 یف كنهورض« هعطق ناف هیمست شورغ عس دقع کرک

 عقاو هنیرزوا شورغ هلهجووب کلب . ردشلوا عقاو هنرزوا

 هدحاور نداکس عاونا بورضم.دوخابو شورغ هددقع نالوا

 رووا نوا عقاو هننرزوا یواسم هشورغ هدّتلامو

 ۹9 ندعس دقع نالوا هلا شورع ررحم هحور یدعا

 هدننصخ رەد ولو صخریسلک دوخاب یسض كا یکی عاونا

 هدنکح هلک مزال ینهوا اها هر وصن عیب ی هسلوا فاتح

 هدربدقت ینیدلوا شفلابلاغ میم نمت کنوح ۰ ردراو هاتشا

 مزال یتمق نالوا هدعب تقو هدصخر نالوعوفو هلهحوو

 تكناکرکسم عاوا داصندش و رع ارز ۰ زالوانکه كملسدرولک

 , نوسکمژال تمق ررحم هبحور یتح هکر دلکد ینعم ضه



 رکندو د ےساف ع هد روص ر قره وا یراح جد هدو عل را

 . رولوا حی هدنروص جوا

 € هدام ۶

 هسرزوا ] شورغ قالطالالع هدهدلب رب یە [ شو ]
 نالوا جار ] هدهداب وا بولوا رب [ یرتشم هدقدنلوا قارازا

 ٠ [ هسیارتسیا ندنعون یننقهنایلوا عونع ] یلوادت [ كناکوکسم

 عانتما نال .نمددد رو ندنعوب وب عیابو [ رول هرو ] هعلاب

 راتشدر تاعل لصفالو یرتشلاهعفدام ل وق نم عیابلا

 یو كن هدقدنل وا قارازا هسرزواشورع هلهحو وو

 باحمایداسف ارز . زامهللوا مکح هعس داسف ود یدعل وا نا

 هدتلام رار هلا تاواسم هدجاور كن ندهمب را روص ندا

 2نا فار زرا روس ینلوآ تلج
 . یدلوا لصاح یالتخا كنتلام كنع هدقدنلوا

 نکا ةضفلانم ةمولعم ةعطقل مسا لصالاف شرقلا

 ۳ ناکعون یا نم شرف ةاع نودرب مما فرعلا

 ةضفلا نم هبو تملا شرقلا یشنال ابهذوا ةضف ةحارلا دوقنلا

 رحلایلع نداع نا تاقیلعت

 لام ر هشورغ زوکیا هسمکر هدندامسرد هذهةلااالثم

 ک سرو یوتآ كازو هادا بولوا نخ هسلا نوناض
 هسا راو هشوع يعر i ی دی ےس هسلا رتسلاو هشويع



 . عویلا لئاوایف راتحدر ردروبح ی

 هدحاور مه ول عونتم : یحاضیا كروص یگدرد

 یرتشم بولوا حی عس هن هحل وا یواسم هدتنلام مه و

 ههعزانم هدهسیا لوه ییعو هکنوچ . رولیهریو ندنکیدلید
 الوهح نعلاناک ناو دقعلا زاح هج ولا اذه قو . زالوا قدم

 ةيمسستلا مکحالو فرعلا مکحالامولعم دوقللانم دقن رصپ مو

 ملستلا و مسالا نم ةعنام ةعزانم ىف اهعقوتال ةلاهحا هذه ناالا

 رحلاللع نداع نا تاقەت

 یم عونتم کاوش [ . هنلوا ساف ود وب شوت
 من رک هود جافرب قرهلوایواسم هدحاورو فاتح هدّسلام

 هدي ینا ینیدلوا کس شوگ وارد ه هدهدلب ندیآ لوادب
 شوک ردقوش قالطالالع نرسقلوا نان نصر ود قنارفاب

 ورود ندزاماغاط ندعس ساحو هسنلوا قارازاب ود کس

Nهسلوا یضار هنعتو نفرط قرهللوا نعت ی دلوا 5  

 هسلوافلتخ هدجاور رادکس شوک عونتماما . رولوادساف مس

 قرەلوا حیح عس نوسلوا كرك نوسلوا فلتخ كرك هجتيلام

 راهکس شوم عونتم یک ینحهلوا فورصم هالوا هدابز یحاور

 حي هن عیب هحنلوا یواسم هذدتلام هدمهو هدحاور مه

 . رولسهدبا اطعا ندنکیدابد یرتشم بولوا

 روصر رج هدالاهکردنک نونل | هدنابوب 9 شو



 ریش | رف یر ثالزو ا کامل ا اوا

 ندشنوتلا لئامع ینوتلا زیلکنا و ندننولا قلهارف ی رکح»

 نوتلا ولردهب هد هد ندا لواد نوتلا عونتم طقف .ردنلتمف

 قارازا ود نوتلا ردقوش قالطالاىلع قرهمل وا ناس ییدلوا

 ۱۳ ۱ روم نیدق اج نرل نادال
 تلاقنم هتک مب رهسلوا یضار نسل یتفیدلوا نوا ولرد

 نراقم ناس هبلع ءانس و عفت ص درقتلالق دسفم ارز .رولوا

 ! قاب ههدام ۲2۰ .راتشدر یدلوا

 فاتح هدحاور رلوتلا عونتم : یجاضبا كراتر وص و۲

 هداطعاو دخاو یحاور كننولا یلئاعع هدهدلب وا الثم ییعی هسلوا

 را یلح لا هما هدايز تداولا کند واد

 یحاور هدهدب ینبدلوبعوقو عيب دقعو حي ع نوسلوا رک

 ! قاب ههدام «46» رولوا فورصم هنالوا هدایز
 عوقو م دقع هدجاور ةدایز هرزوا ینیدنلوا حاضبا ًافنا

 اأ ینفصو هسمکر هلتهحو .ردرتعم هدلب ینیدلوت

 بولا نوناص لام ر هدلوناتسا هدنلباقم نوتلا ددع ردقوش

 سم هنخدلوا هدایز یجاور كننوسلا یناعع كل رو هداروا

 Ye نقرط هدع هدلاح ینبدلوا فورصم کا الا هحور

 هدایز یعاود كننوللا زسنارف هداروا بودا ماجا هدنورپ
 .ضەد مررو یوتلا رسنارف ددع زوب علا هلغل وا

 یالوا هدایز یحاور هدهدلب نالوعوفو ع دقع کلب
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 قرهلوا یواسم هدحاورو فاتح هدتلام ىع [ عونتم ]|
 ' هددقع ناح ییصو ود رسنارف ابو زلکنا ابو یلتامع الثم س | ی دلوا ناو وه ه ده دب ندا كوا E ولرد اقر

 نیزسقفلوا نا ] قرفتلا لق ندلحم طقف دقعلادع دواب

 .یرشهو بلط یژئکا مباب قرهلوا لوهح ییصو كع کوج

 . رولوا یدّوم ههعزانم ندنکحهدا وزرا یمرو لقا ید

 کتلاهحره بولوا یدّوم ههعزانم یلاهح هلهحوو كن هتشیا

 . یلئژ رولوا دساف حس هلا ت ايوا هلوا یدّوم ههعزانە

 دساف عس هدنروص رب ز کلاب هک ردراو تروص ترد هدنوب

 هک هلوش رولوا حب هدنروص چوا رکید بولوا

 یواسم هدحاور « فلتخحم هدتلام ۱

 1 فاتع ید هدحاور « فاتح هدناام ۲

 . ردقل را تای ا  یواسم هدتلام س

 یواسم یندهدحاور یوا هدّلام 3

 یران وتلا رسنارفو رلکناو ننایع يلام كنروس ی

 نالوا منار هداطعا و ذخا هبوسسلاییع یربره هدیودبا لوادت
 هسالوا قاراز اب قرهب لوا ناس یتیدلوا نوتلا لس اح هب هدهدلد

 يوابم هدحاور كن وتلا عو چ وا و ارز .ر ول وا دساق هک



 ود مریلا هشورع نوا قحا هسمک لوا و مدناص هشورغ شب

 یزتشم رکا هدهمواسم نا لاموا هدنرلکدتا همواسم هلبرکیدکب

 8 هتسا ربا تودس ید ملاب و رد ا هاذعل وب هدد

 کاو یب هنسهبنات هر قفكنهدام «۷» ..ردش وغ شنوا مسیبم

 نک نجا عنم لاب هدلاح یتردلا یرتشم بوتلو هدیدن عیا

 نوا و ره نوا جرعه

 4 مرا هک دید مرا هش و ع نوا قحا و تاذگ

 در هعباب عم یرنشم هلکعد مرو یعاشا ندشوغ شب نوا

 دز 4 ماد وس یش هقشا ید 2 هدو تسلا ندعیات ا ندک دتا

 لوالا لصفلا ق هدنه رولوا شورع نوا عیییم نع هسرو

 . عوسلا نم ىاثلا بالا نم

 رد هه عاتم و هبهنسه رد هسکرت مک هتن ۱

 هقشب بوک ه 39 ناک دیک ت ود مهتسا جد هما هدک دید

 ا یشوررغ یر هسلا یعاتموا نیرسکع | قلرازاب ورد

 ىلع ایضم اذا یتحا ىفو .عوبلا نم ىناثلا ىف هزاز رولک مزال

 كلذب مکحیف امالک اهرخا ىلا رظين امملک فالتخا دعب دقعلا
 .عوببلا نم نالا تالا نم لوالا لصفلا یف هدنه

 ندکدتسا همواسم هدلام ر هلا e ER شه یاد

 ۱9 ونک باقر نوجا قعوف للاموا كرا .تفرافم هرکص
 نانلوا همواسم هبشا لک هاقوا هدوآ هسر و هک زا ىنسەراب

 ۰ عویلا نم یطاعتلا ف عو ی هزازب رولوا دقعنم عس هل نع

| 
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 1۹۷ ماكحلا ةلحم حرش

 فز هرکص ندکدسا ضف یعسم ن عیاب ا ا

 کیدر و اکس 7 یر هک دا كء ا در هب یرنشم هلغاو

 @ ناکف ناعتمربغ هنال اردک شم زوس هسيد ردلکدو نم

 ىف دقعلا اذه خسف ىعديوهو نیعتم عییلاو دقعلاب بجاولا ضيق

 هلا هلثما یدمش .سداسلا عونلاق هزار را وهو نعلا اذه

 . لاثم هعس نالوا هلا تراشا 4 لهدا حاضیا ىەدام و

 مدلآ نوناص ها رانوتل | و یهدلا یادش نع وش یر

 سر یاب ایفا كن رتشم علا هس اص خد عيا هد واد

 .رولوا مزالو حح عیب هلیب هسملیب نکو دیا رد یددع هجنلوا
 .رولوا احرص ای ناسو هحنلک هناس ینفصو و رادقم كن

 مدناص هتنوتلا یینامع كازو ددع نوا یا هبسلر ۰

 مولعم هللا رکذ ةحارص ینفصو و ردق كن هسنا م دقع ويد
 ینا هسردا ناس یفیدلوا نوتلا ولرد هل هلتهحو .رولوا شلوا

 زکسزو ینوتلآ ینامع هدلوسناتسا هلع ءان .ردنا باما كمرو

 دقع هننوتلا یلناځع ددع زوب یلامرب نامیابتم نکيا نار هشوررغ
 ندبتشم عیاب هداروا بودا عاتجا هدهدج هرکص ندکدسا مس

 دوحوم یرانوتلا یناعع ید هداروا هدکدتسا بلط سم نه

 هسقو بولوا روبحم هکمرو ینوتلا زو روکذم غلبم هجنلوا

 ردق وش هلفلوا ئار هش وغ .یمرکب زو نوتلا هدهدح درج

 رولوا ةلالد اب .عوبلالئاوا یف یواطحط ضهد مریریو ناصقن
 نوا هنسکوا هدفدلوا قحهلا لامر ندهتبش کید هلو ال



I0 ۹ماکا  

 ددع ردق وش ال [ هر | لکد ] هد ادم گاو ] ا 1 ترا ۱

 ود اقا زیلکن اب اغ ۳9 ی 1 رادقم | ود نزا

 [ ۰ رولوا لصاح هلبا نان یتفصو ]
 مزال یاس كفصوو ردق هدا هحشوا هیلاراشم « نی

 ۱ تا بولوا یا هر باسا :تزاقا ر
 فالح . زالوا علام هع زاوحو عاز ؛یداب یتلاهح كفصوو

 فالح واویرا لامحال افازج زوج ال ثیح هسنح مس اذایورلا
 نوکی ناالا تاردقلا نم ناك اذا زوجمال تیح سلا لام ۳
 . یابز هفشح یا دنع ردقلافورعم

 نکا A ندنحراخ بولو هدنحا هطناح ر نم

Eعسدقع ءدناب اق« نم ی هد هطن اح لوا كردنا تراشا  

 روک ذم کولو ۰ رولوا رخ عاب هدقدلجا هرکص ندکدتا

 لا نع روک دم هسرابد . هلو دلب دقت نع نالل و هدهطناح

 ص5 نالو هدنحا هلعا اح ارز ۰ را خسف یس هسرایدو لوق

 ۰ زمنا ندحراخ یرادقم

 . زملسد تور رابخ 4سق ول 3 ولسد ) ا رکو

 ۱ عوبلا لئاواق رانحمدر زالوا تبا هددوق تیر رایخ ارز

 . قاب هنحرش هدام « ۳۲۳۵ د

 ندقدنل وا عيب دقع هلا ت راشا هل هر وتسسم مها ناو یش

 یودا داب ده فالخ دوخاب فوز هدشدنلوا رک

 رولکمزال یسەر و نددانحو دلب دق كنرتشم هسلوا یهاظ
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 یسلوا مولعم افص و تا یخد هدام ۳۶ ° ناسلا یا ۰ رولوا

 ۰ ردع رقم هنغب دل وا مزال ۰

 قعلوا ناس ینح هنل وا ملست هاو یف ها جاتح هب هلا

 هدنسهلاقم نگر نالوا ندنانوزوماپتالکم هلتهحو . ردطرش

 یسافا لح كنانوزومای تالکملوا هدقدنلوا مسالحوم لامر
 و عرب روج اف یو رها زالوا حسیخ و ه دلح ین دعلوا ناس

 قملواملست هداروا هسرونلق نیم ناکمیننق نوجما استو

 ۲ قاههدام « ۸۳ » ۰. ردم زال

 یح ۰ ردا ماس هدر یکیدلید یر بولوا ط رش یاس

 هد دا نالو ۳ نال وا لحومو نالوا جاتح هس ومو لمح

 ییدلبد بوما ماست هدر وا خلق ا هلمط رش كما ماست

 لحوم هدو ۰ عوسلانم سما هزاز رولمهدیاملست هد رب

 دساف وا 4تسل دنا ط رش یملس هدارخا هدلب ه دلاح ین دل وا

 ۰ ه زازب رول وا

 ۳4 هدام ۳۳۹ #

 | هدهاشم | رکلاب أ هسا هدنادىم ۱ رک ان 1 یتیم ولعم كنک |



NSماكحلا زود  

نسکیا ه داد مار هد لوسا
 a ضش مو هوا ىع ولعم هدک

 هدهسنا رولوا شملناص هدنلباقم ند هرزوا یار یهدذخا

 مولعم یلاهالا نيب كرك هسملوا یعولعم كن او5 هلن مار

 یاشا بابا ىف هدنه ردلکد حح نوسلوا كركو نوسلوا

 . هربطاو حیقتتلاو عوبلانم لوالا لصفلاف

 هسمک رب الثم . رولوا داف مرلاب عس الام هلتهحو هنو

 هلا نع رادقم لوا هسیا ررم شورع چاق هدنسهنفا

 هدفا لواو هستاص هروطفلام هبهنس رکید ود مدناص اکرن
 . رولوا دساف عی هسملم یرنشم یکتا ررع شور چاق

 ندسلحلوا ینکو دار رح شورغ جاق هدهتفا لوا یرتشم طقف

 بدنه رولوا تلقنم هتخ حج هسل وا یضار هدهساس قرفللالق

 التم ین« نوبدم Te !قاب ههدام «۲ع» .روزملا لحما ی

 یسضع كنارلنوا یلاموش هشاد هسمکر نانلو ید ارلنوا

 رام ا اتم یسفاب كارل نوا هدنلامو وهدن ساق
 . رولوا حییت ع رار هلا نم تلاهح هسلا هدوا هدهسید
 هال . دوعسلاوا زالوا یدؤم ههعزانم تلاهح یهدارو ارز
 دجو ولامرا رهلایف لاق ةرشع ابن ربصی لوالا ىلا ىناثلا مضب

 اهذخ ابا اهدربف ةدحاو ةقفصمکحیف نوكيناینبن و ایعاهدحاب

 . رحبلایع نيدباع نا تاقیلعت
 ۱۳ هانیح شدلوا مزال ید یملوا مولعم افنصو كنم

 ندطسوااب ندنسانداب ندنسالعا هدنروص ین دنلق مسیم نع یاد



 EES 1 املا ل حرش

 .ردمزال قلوا مولعم افص و هدمه و اردق مه مه نم هلهح و 0۳ ۳۹

 : رولوا شلوا لاح الا دم لصقل هدام ۲۳۹ ۳ هلع ءاس

 ادبج نیک ناهفصلا وا ءالي ةا ا کیا ردقلاف
 :رسلا لع ندباع نا تاق روا
 لاموت .هسمکرب هلتهح یتیداوا هزالیسلوا موم ۵

 رادقت تمق ردقه را ايو ابن هدق شست

 رویناص هجاق سکه ابو شلا هجاق هبسمک نالف ایو راردا
 هدهسید مدناص هلبلثم كدتیدلا كنهسمک نالف ايو هردقلوا هبا
 داف عی هس اهلوا نامحت نمو نسل و ردق تمق هدسلحم لوا

 هل وا یش نالوا تواف هحتمق یک وا میم و .رولرا

 ناتو دقت تاف لولا و تاجالادمت کولو ت

 هدام ۲ ع» .دساقلا عییلا وا حی عیب هدقدنل وا

 خسف یعب هسرلرد بولوا رح یرنشم هدردقو طقف !قاب

 نالک مزال هنرزوایرتشم ارز .ودنا لوف ناف را
 یوفک ردشلوا رهاظ لامایف زونه نم

 هنح رشهدام « ۲۱۸ » ۰ روسد « لالا فدک زاح » کوب

 محللاو زطاک توافتبال اش ناک نا نالف عابام لثع عابولو !قاب
 . عوبلانم نماثلا لصفلاف مساتلا بابلایف بدنه زوج

 ید شورع كم ه هنسک ر د كنەسمیك ر

 هحار هدلآ یادش هلک ردق وش Lh هم زا هلغا وا "

 موو هسا ضق یخد هنسکوا بود هديا بوس هغد هروک
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 0 یحروب هلاصا هه وا سم لا هکولاح و ا

 یشوا ني ارز . زالوا حح ع هسلوا مولعم هحنفرط

 عیایو نم الب عس هلتهج ییدادبا هيمست یش نایلوا ِ
 . عوبلانم سما اف هزازب رولوا ی ۱

 4 هدام ۲۳/۸

 ا مار تورا او ك
 رولوا غاز ىدا نک تلاهح ارز |[ .ردمزال ] هدداسف

 ةلاهحا هذهف دقعلاب بحا و مستلاو ماستلا نال رحبلاق لاق

 افصهذه ةلاهح لکو ٤ a اسلا عاتمیق ةعزانملا ىلا هضفم

 ا نما ردق هفرعم طارتشا یف قلطاو ىم زاوا عن

 هذه تبرتسشا لاقول هیزازملا ىف لاق ادلو افرعو احرص ةفرعملا

 مهاردلاب عاسدلللاقو ةرشعب ةخطلا هذهوابولا اذهوارادلا

 ىلع دقعنب رادلا ىفف مهم ادحاو رک ذی ملو سولفلاو ريناندلاو
 سولفلا ىلع هخیطبلا قو مهاردلا ىلع دقعس بولا فو ساندلا

 دقنلا كلذب سانلا عاتببام ىلا فرصبف دحاونالا عاتسال ناک ناو

 مهارد هنوک نم دودعملا نییعتف ددعلاب حرص اذاها هلصاحو یہتا

 ١ ي كاع مقوولو عسلا بسانمام لع تش اسولفوا ریاندوا

 . رحب عییلا ال نآ بج و بسانب
 قرهلوا قلطم یعوزل كئسلوا مولعم كع هدهلح

 رک ذ هدنسانلا هدام حرش هک رولپشالک | ندنو یدنلوا رکذ
۱ ۰ 

۱ 1 
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 1 ۲ ی و 0

 ۹7 ا 7 ةلحم حرش
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 #% هدام ۲۳۷ #

 هان داف 3 كعب « عمم [ نک همس هدعن نهج ]

 هنمسآ و 1 دیساه | هدعس نبح E ءان رسا |

 ساف ع ها ]| رول وا شد ند ا ] زاعلوا

 اریز .عوبللا نم نماثلا لصفلا ىف عساتلا بابلا ىف هیدنه ( رولوا

 ت ند لا هلتهح یحهدا اضتقا ییهضواعم < حس قلطم ,

 روکذمعج هلفلوا قلا یییم تمیق یدصقمو ضرغ هدکدتا
 ء دشاقلا حلا ف رات در زالوا لطاب هسفو بولوا دساف

 ن یی هسآاص وید مدناص اکس یلاموب هسمیکرب هلتهجوب
 . رولوا دساف هسهلوا لاس

 ندنم یسهراع « هساعلوا رک ذ یساپ كمسم » هدهاح

 قرهلوا نم قنالامر ارز , یدنلوا راس هد ۲
 باساانم نمالا ل صفلا ىف هدنه رولوا لطاب هدکدلدنا مس

 دحا ینعل عس ن نکر هدقدنلوا ین 0 ارز , عویلا نم عساتلا

 .رردژالوا ر هلع ءانو . رولوا شعلوا ی لامنال وا ندنناح

 کلم ۳ هدام ۷۲۷۰ هلس هسنلوا ضق عییم هلنهحوب

 هیت و مدناص ا ر اب رس وا کس یلاموب حیابالثم ۱ زا هداقا

 5 لطاب عیوب هستبا لویق ید یرتشمو
 كرب نالوا مکحهریو اکس من ههنس رکید هسمیکر مکه

 لوق یخد هنسکوا بود مدناص اکس لامر هدنلباقم شور
 3و



Neمالا ررد  

 ٤ هزس روک ذم ندا ۾ ا د ا اوو ستا
 رادقم ندا و ناور هتشيا بولوا یتملبا کو شموس

 یمن هوا ایم هوش لاتو هتشيا .رونلوا دع هداز ه دعسم

E 
 .ضقلا لق 1 كنوقو [ كکشا نالوا شماتاص كلذک ]

 كنبرتشم ] کوب نالوا لصاح هدنترصو [یسورواب ندا دلوت
 ۰ بول وا کلم كاب راشم عیبم هدلوبعوقو عس دقع ارز ] .ردنلام

 مرد اوا رم هداوا :یماع تانکناف دو کاک یدایز

 كن هرم نالوالصاح ضقلا لق هدقدلامنالبناص هللاراخاما .رولک

 «یرتشمهسیارولوا مزالوماع رک | مس بولوا فوقوم یمکح

 لصفلای هصالخ رولوا محاوهمیاب هسیارولوا خسفنمرک او داع

 ۰. سداسلا

 + تان باب و
 یاب یحنحوا كلوا باتک ینمب

 شا نواو [ یلصف ییا بولوا هدنناس لاسم قاعتمهن ]

 ۸ ] ردب واح ۱ یهدام

 ٭ لوا لصف ۶
 لصف ىج رب كثلاث باب ین

 | هدنناس دار نالوا: توم هلاوخاو فاتتسوا كم ]
 . ارد | وات یمدام رکس تولوا



 ۱ ۵ ٩ بو ي
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 ك هناخ لا نوناص كنهتسمک ر کردیا موم < ۱

 زالوا لخاد هدع لوب دوو هیوا 1 فا ماع قلر

 E A قرط والثم و ادبر ج روك ذملا للا 1 هزاز 1 1
 رار هلا کاره ید یرتشمو راد یاب د ك

 ! قاب هدام ۰۹۲۹9 .رولیهک نالو وا.
 € دام ۲۳۹۵

 نکیا هدندب میاب زونه عييم یی [ضقلا لبقو دقعلا دعب ]

 نالوا لصاح ] هدلام نالا هلن تاب حس ینا [ هدعیم ]

 دارو |[ «رولوا ] یکم كنا و [ دباع یر هدر ۶

 « ۸۵ » . بدنه رولوا شلوا هدایز هنرزوا عیبم و

 . ۱ قان هل اودا ق

 لصاح ] هدهابوا [ ضیا ل ایق هدقداناص هحابر ام 9
 [ .رّولوا لام كن | یی [ دنان هایرتشم هو ۱

 هوم .رولواهدایز هسرزواهاب هزبسو هوس روکذ مو

 ؟ید و شک ا مب علا هحناک ه هز بس طقف بولوا رهاظ یساوا

 11 هدعس هرزوا یبیدلوا حاضبا هدنح رش هدام ۲۳۳ هسا

 یعل هسا تبا یاد کاو . رولوا دناع ا بولوا

 حابم هجنمکح هدام ۱۷۵۱ هسیاشع نیزسقلوا یبست كنهنسه
 . ردلکد یلم كەنت

 7 7 یاب : هکهلوش ۰ e راتخا ت لاب ھو هداروب

 ۹ ۳" یب یضرا نکا :نتلوا تا زونهو



 ءا رردآ 9۸

 مدام هروک هاست هلا ههر فو نا ما ید قفاص

 هلغل وا هنسانعم قوقح هداور یهاط هدهسلا ترابع ندراد

 لب هم و طافلا وا RENDRE E ا

 an لند ک» | یلو ۱ یسحد رد. و  یسجنحوا

 هوم و N یزوا یه . ردا یقارتفا

 یکهومو نکا رلظفل کیا كلوص هدلاح یرتکدغا لاخ دا هدعس

 لیاق نکب یخراوش لا : ههل وش . اا لاخ دا حد یزلبش

  یجافا وشو هلسالوا هدا رد قوح 1 ی هفوه رشد و

 ا رنو Ss مدناص هلالوا هدنرزوا ره
 طقف عوسلا نم سمالا بابلا نم ىناثلا لصفلا ىف هدنه رولوا

 درج هوم سشعالب وطو نکا شدا دا ید هدر ده ون

 - دمل وا م رصت و رک دوخ د مدو دعو هدنرزوا ضرا مسیم

 . زالوا لخاد هغ

 امو اقوه ریثک و لبلق لکب یضراوش الثم میاب هدرو

 زالوا لخاد نک | عورنم هن هسناصود اهقفاصوا اهقوقحنم
 . عوسلانم یا لصفلایف سماا بابلایف هدنه

 . یدلدنآ دیش هلد ق دوحوم هدعس تقو صاخ قل رط

 لوا هلغلوا یصاخ قیرط رب لصوم هنسهناخ كنهسمکر ارز

 ندقدحآ لو ندر رکد بودا دس شرط روک ذم ۳

 دوحوم هدعس تفو هسلاص هلق وقح حی یهاخ لوا هە و

 قرط لوا هسقوب : 1 هدعس قل رط ینکیا نالوا

 ۱ . عویسلا نم رک مار این هزاز زال وا لخاد



 لباتش كنوع ظاقلا س نارا و ا
 هروک ذم ظافلا [رادش] نالوا دوحوم هدعس تقو و [ینیداوا

 [.دولوا لخاد هد ] مرصتو کد رغ نم قرلوا یماضتا
 ات و ناس هدنتحم یاو أ باب هد ههقف نیک ق

 .ردشملیا نابن "الاجا هدهدامو هلع یلئاسم
 ۳ هلقفا عی ۲ در عج: :ردنرد هوم ظافلا

 . ردب راظفا هنم وه ریسک و للف لکب ٤ هفوه رثکو لبلق لک

 میهایو [ قوقح مج ] یهجغایوش ايو [ییهناخوش عیاب الثم]
 هنخرح كلو وق نالو هد؛اخوا [ه سد مدناص ہللا | قفا

 هدنکلم كربغ كنهحغاب اب [هناخ لوا]و یسهغوقو با شعالغا

 هدمبب تقو بو [یرورم قح] ناناو هدصاخ قیرط ای و
 ن٠ [هدعس یلیسم قحو یبرش قحو] یصاخ قبرط دوحوم

 حیم اما . [دولوا] شملناص عتاب و | لخاد] حرصت ريغ
 .زالوا لحاد هسعد مدناص هللا قفا ص عیهایو قوقح

 هنسانعم یدض كالطاب قح بولوا یم كقح . قوقح

 . رولک یخ دهنسانعم یش ییدلوا قحتسم كاسا ی ونک

 ییالوطندمیم جنا ییدوصقمو مزالمبات همیم ةداع «قح
 یهناخ و یضارا و « با و هغوق هدعس ییوق .ردیش نالوا

 رک یر نحو یلیتسم قح و بر یہ ه دعمب



 ماكل ا رو 7

 ردق وش 2 رداکد هک س الب اقم فص و هسح و رم دو ۳ لسا

 نشت وا لص ه دعس نح یرلنع هل رلح اغآ ها ضرا هکراو

 . رولوا طقاتس را زدن هلکاله كعاغا هدلاحوا هسا
 بولوا داع هنبحاص جافا نت مار هسلوا كاله ینصن كرلحاغآ و

 ۱ مو لصف 1 را در و هب دنه رولوا كازا بر عابرا هال

 . اعر علا ی لحد

 لخاد افت ار ز ۰ یدلم د كره لدا لاخ دا ادصف اح رش

 هدک دادبا لاخدا ادق هدعس هلا مرصت و رکد یش قجهلوا
 د هس وا كاله ضقلا لف تھ یع> هل وا مس ارے ی دوا

 .قاب هب هدام «c۹ مسلا لف ی واطجعط رولوا لو ا یسهصح

 لا دا نر ۵ توس نا ی نالوا لحاد 19 هلهح وول و

 یدوح و كبش و آه دنعس لام وا نیس نا فا لحاد 6 دعمس ۳ ربع

 ۱ سم ق 9 لام رام دم هدلاح ین دنل وا رش لوح د هدعس و

 هسرابد . رد رم یر شم هل وب میت ین یشوا هد ولو دوحوم

 هدنه ردنا كر هردو رولا هلسسامس« نم مه لام زدیم

 لام ر اما ! قاب ههدام ۳۷۰ ۰ عويد لا: نم رشاعلا تانلا ی

 ۳۳ مرا نالوا اد که رغد مو اع هدنمش

 روک ذم هدلاح ینیدنلوا طرش وخد هدعسو یدوحو تش

 EE ی۹ن س وا ی رشم ,ET یدو ا هد ولوت دوح وم لام

  fلحا یف هدنه رولا ی  allقاب هنح رش هدام »۲ )۰ » وب ! 
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 RIE رونلوا رظن ها ضقاا لق رکاو .ردبا عوجر
 ی.هص> ندنک هد یش ناشوا ز اح یس | را لو ی

 هلا نع لک یا اب بویمهدا عوحر هنعیاب ی ریشم هلغمال وا

 رااح یس ادرفم یک رش یکاو .رلبا كرت دوخاب ردا ا
eانا هرزک دن اصح هنا بروا یخ  

 ۱ ملال راتح در ردا عور

 لوا هدقدنلوا مس هشور كم یرک راب كو ر [الثم]

 ۲۵و یا [هسشلوا تفرس یرالو ضیقلالف كرب ؟ راب وب |

 و كس نالوا [یمسبم نع | هدولیدا قفو هنحرش هدام

 كل رحم نوجا یربشم طقف |[ .زماکمزال كما لير یشر ند]

 بور و یشوع كس اما هعیاب هسرابد ردا كر هسرابد بولوا

 . ردا لوڊ

 یرتشم ه سلو: تبع هدیش نالوا لخاد دعس ۳ مک هتس

 .لسلا لسف یواطحط نم ەد عوحر هلا یشر هنعیاب

 رک دم تەن کیدو یطزآ کا ك

 یسلح هنذا ك کید یحاصرضرا بولو يا هدضرا

 "شوع زو رش یراتمیق كتر یه هدفدناص هشورغ كسب
 لبق هدلاحوب و .رونلوا میبقت ةفصانم هدنرانب عیس نم هجلوا

 بواوا رخ یزنشم هسلوا تفلت با هوا ف
 یسلک كنم و .رایا ذخا هلان لک هسرابد . ردنا لر هسرابد

 نم هکوللاح بولوا فصو راحاغآ ارز ررر كضرا بحاص



 او را اب و ییضارا وش هرزوا قلوا تنیس یخد

 ت عم هاد مدناص کش یحاغآ وشهررفا قلفا تكدس ید

 . راتم در رولوا لخاد هدعس رلهومو رانك او

 # هدام ۲۳6 #۰

 ۱ ی با ناعدا ادصف ر ی ا
 لف [ كش نالوا لخاد هدعم ]| دوح هحیماکحا هت اس

 [.ردقو یهصح ندنع ] 9 ىنا ضیقلا

 ها لف نالوا لاد هم کد غ نم هلع ءا
 ر دادام نم هوا هفت

 , ۰ Eقاب هدام !

 یا ا2ا نالوا لحاد امس هدمت لهجو و هتشلا ۱
 ناصش هناصق نالرا ضراع هعسم لصا هلسس قاله كناشا
 علا اس هلا راچشا ی هدنعس یضارا . روند فصو

 قاب هنحرش هدام 6۲۲۹۱ .رلردفصو هلغاوا ل زاد .

 هدنعس تانوزومو تالکمو ۳ و شاب هدنعس تانا وح مک هتن ۱

 . عوسلا نم رمشعیالا هزاز رد رافصو هلذل وا لخاد عستلا تدوح

 یسهصح ندنم كيئش نالوا لخاد عتاب هک ردیللوا مولعم
 هدنسسه رغ كاقاقحتس یک یایضو فات كيش لوا یسمالوا

 ۱ هدعس عتاب هکهلب وش . و یس هبصح ندنع هدقاقحتسا اما تولوا

 ضیشلا ده ا هدقدنلوا طض قاقحتسالاب یش نالوا لحاد

 هایسهصح ندنع  هعل اب یرتشم هبلع ءاس .رولوا یهصح ندنم هسا



 ٩ ۵ ۳ ۱ اا ةع حر

aیرنشم هدلاح و و عوییلا نم رشع عیار ف . 

 لوا هلینط ینیدنلوب یو ندماع قیرط یی ندفرط هق شب
 هنفو تولوا وعلا تع راح هنا ا

 یرلهطوا لوا عیا اما .ردقوب ییح کمک نده رط كمياب
 یرلهطوا لوا یتعی كلرداهوالع ینهمومع ظافلا یهدهدام ۳۵

 و هسا عیب ود مداص هلا قفا عج ايو قوقح عیم
 .هدنهو هصالخو هزاز رولوا لخاد ید يق رط هدعس

 رکید ربارب هلبا قیرط ینغاب عقاو هدنجما یسالرت هسمیکربو
Eدعا نیست ینغیدلوا ندلح یتنق كشرط وا هدواص  

 . یناوح كنالرت وا رک ا هسلو ید ییرط نام كغاب وا یک

 هسرادد ندنورط یننق كلالر رود دم یرتشم هسا لکد توافتم

 هزاز رولوا دساف مس هسیاتوافتم رک او. رولمهدبا داخ لوب

 . عوسلا نم رمشعسماسالیق

 ندنسهراع « ا هغ دعوا رکد هدعب ناح» هد هدام نام .

 ناموا لخاد هدعس رکذ رغ نم هرژوا ینبدلوا دافتسم ید

 .رولوا لخاد هم ةا رولو طرشو راد هدم لو

 وش ابو یرانک | هنر او ییخارا وش علا هباع ءان

 ینسهویم یهدنرزواو یاغا وش ذوخابو رار هلرانکا ییضارا
 رکا یهدنرزوا ا وهو راز, هموم ید ر رو

 .رولوالخادهدم- یخ د زکا ابو هوم ابو نکا هسید مدناصر از ها

 ید راک یمدنرزوا هی 3 مک



 ماکا ررد 7 ۱ ۰ و

 ۱ ناتس نالوا هدنحراخ كيهاخ هدنعس ام هلتهح و هنو

 ناک اذا الا جراخا ناتسلا لحدال . رات رد زالوا لخاد

 لر ا الا الف رک 1 وا اهلتمولو امي لخدنف ان« رفصا

 ۱ . ران در سعو

 . ردرللاثم هنسلوا هرقف كنهدامو رالاثمو

 كن هدرلرت نالوا تداعو فرو یسلناض هدکلر طقف]
 لاو ءدس و رغ یرالو كسرکراب دلوبو یه تیا
 .زما داشنا زسرالو رکراب ارز [.رولوا

 تداعو فرع ط29» یعا هتنتهمنات ده رقف كب هداموب لاثم وش

 .ردلانم هنعهرقف لا ۳۳

 ارز .زالوا لخاد رک ذ ربغنم یرالو هدنس كرام اما
 هدنعس كراخ ا طقف . ردنا دا ہا زسرالو راه

 لصفلاق هبدنه رولوا لخادهدمسرک ذ ریغنم رکا یهدنرزوا

 fog 2۲و ۷ FT ° نم ساطا بالا نم ثلاثا

 !۰ قاب هرلهدام

 ا وو سعی یر یهدنرزوا هدنعس كنا کالذک
 . ژالوا

 نیعم ندرلهطوا نانلوب هدنجما یناخ كلم هسمیکرب مکهتن
 یه رط كرلهط وا هدک دبشا حس هب هنسه رکید یهطوا چاق رب

 ظافلا نانلوا نار هدهدام ۲۳۵ دوخاب هما رکذ ةحارص

 , زانوا لخاد یا رط كرلهطوا هدعم ون هسع وا هوالع هم و



ORE راد a 
  0رانو هلع ءان .ردنوجا لصف بويملوا ا هلا ۳ لاتا

 هوښو هب ژزوا را نکا ی ا عوضوم عات

EEرد ما عوضوم هنوز وا جاغا  

 لح .زولوا لخناد هدعس یدل ۱ ۲

eلصف بولوا لضم لا نارف كاسا  
 مزال قمالوا لخاد یک نکا ید لمح هروک هنغیدلوا نوجا

 تولوا هدنرادتقا دن كاسا لمف تلخ اوز
 اوت ید لح ندهیدلوا هللا هیھلا تر لا هه

 ندشدلوا نزح كناوح لمح هدرو .ردشع وا دع ندهلصتم

 ..یایز رولک مزال قلوا عدا < |

 هنرزوا ناکد اب هناخ هدنعس ناکد اب هلاخ هلنهح وب هنو

 هدي نح کولو .زانوا لخاد دک همصا نالو شملصا
 همصا لوا رک ناکد اب هناخوا .هنلو شماصا هنرزوا یوق

 هادیلک همصا ارز .نوسوا دز-و. ناوساوا هدک ما دک ها دساک

  یلیز ردقوب ییاصتا هعسم

 بولوا هد الخاد یدودح هدنعس هناخ هاتهح و هاو

 قح هلا رالو نالل و 9 كلم کارا هقشل و هدُح راخ

 ین رکذ رغ نم یاو یسهغوق ووقو ليم قح و برش

 ممعت هلهجو هدام ۲۳۵ دوخایو صیصتت هنلوخد هد كرنا,

 ق هدنهو رشع س ماجا لق هزاز زالوا لحاد هک دلدبا

 .عوسلا نم لوالا لصفلا ىف سماحا بابلا
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 f . زال وا ییملئاص هلا عبم] هلس هسد مدناص هلق وقح

 هه هو لصفاو بای ه یف هدنهو رہ الا عج

 بودا عقر یرلءویمو یراحاغا و یک حیا هلتهح وش
 کام ا ودم اریز ۰ رولک مزال سجا ملست ه م

 یم ندنکام عباب هلع ءاس بولوا لوغشم هلکلم كمياب

 لوغشم هلعاتم EC ع ا مک هتن_ یدلک مزال یسملا هام

 ماست هب یره ڈنم و هل ندعاتم یهباخ هدکدتا مس یتسهباخ

 .ییابژ ی ییدلک مزال سه

 یراوبد للا یخارا هلق وقح میح هسمک رب اذک

 ا رک | هدقدقبح شخ و جاس « صاص رندنهاهدنغب دل وا مدهنم

 هداروا بول وا ندنسهله اناما بولوالخاد_هدعس هس ان دنس

 3 عیاب و دکم اب هسابا ر وهظ رلهنسا یک راشاط رم رع ع ودوم

 راتح در ردەطقأ هسا د ردلکد /

 د ا اان ومو نک | هجده

 ا نوسوا لرک نوسلوا مق كرك كنهویمو نکا

 ف نیلاسخا ىف زوجا درفنم اهعس نال . رولوا ثمیاب بووا

 ..یفایز امت رحشلاو ضرالا مس فنالخ دال اذکف حصالا

 تبا زونه یی هسنلو هدنلاح مخت زونه نکا مک ھت

 یی دلواع ودوم هدض رام ارز .زالوا لخاد هدعر هل هسملوا

 .رولوا هدنمکح عوضوم عاتم هلتهح

 هد لهل ا ناصتم هوم هدنعس راحشاو نکا هدنعس یضارا



 a ماكحلا ةلجم

o َ 9ی راه وا  
 لوالا لصفلا ىف سماخلا باللا ىف هدنه [ رۇلوا لخاد هدعس

 . قاب ههدام ۰ .ع وییلا ن

 قلوا [یلری]و هرآ و نامص یهدننورد ۲هدنعس هناخ الثم]

 شهالخبم و [هیادنمو «هتقو بالرد نالوا] عوخوم هرز وا

 شملفاح هراوبدو رادیلک نانلو هدقعلوا ظفح هدهناخ هدولوا

 یاشاو یاوا یهدنجاهناخ و هتسا رک و رانایدو و ناو ال

 یراتیامن ماخو یراساط وص دماغ ده ما

 عوضوم هدزوآ قلوا [ لرب یک ] یرالاشپو یرابلواحو

 هجاب و غاب و راش نالوا عوضوم هرزوا قلریدلاق هدیولوا |

 قولوا لع هلع رخا و یراسفابص كجا و

 شملقاح هر هدنعس غاب و [ راثادف نالوا شملکید هرژوا

 هخاحاب و همزاق و رافزاق نالوا ی ه هاب هدن ول وا

 او ۳ح نسما زونه [هدنعن یضارار] تاودا و تالا یاعتم

 یجاغآ قومابو ناجنداب و [نک ] شمرشی کیو شم یی زونه
 صو رقاب شاوموک هدراوبدای هدقار وط ظفح یار و هویو

 او رارب هلبرب كمورکو [ كراجستاو ] رايش یک دوقنو شاط
 اص هلکا زونه ایو نالوا اص هلکا [هدنعس] قرلوا رکا
 [هغدملوا طرشو رکذ] یلوخد هدعس | هدقارازا هوبم] نایلوا

 عج عیب یی هسناوا هوالع هیمومع ظافلا کەدەدام ۳۵



 1۱ مک e 4 ماكا ررد
 ۳ ا وا ر و ا : كم هص مع ه دنعم 8 iin ی "۱ 5

3 : 
 یف هاده نەدا عنم ندن اا نیریمآود رد 2

 2 نوع

 هرزوا قلوا رقتسم اشا و الثم یرشم طقف .عوبب

 لخاد هدعس یدنالکد علو ود ردلخ اد هدعس یدبا عوص

 یهدعسم ردق روک ذم فالتخا هدنراکدتا فالتخا ود ردلکد

 یراج فلاحت هجنمکح هدام ۱۷۷۸ هلفلوا عجار هفالستخا

 لاف دقو . ردشمابا رک ذ لو یخ ینکحهلس هلتشد رولوا

 فلاحتلا ودقعلا هباعد رپ ۸ مد ای امهفالتخانال عییابلا قدص

 هربغ هبلع ساش الف دقعلا هلع درو اف ساقلا فالح ىلع

 ESL واه لصالاو هکلم نع هحورخ ركي عیالاو

 ۸۱ هات هو

 < .د ۲۳۳
 3 یاس اسم ید | نام كنم مسا ]

 ودام ۲٣۳ ۱ی نعل [ ندنسه رقتسم 9 عد اون كعسم دوحا |

 ۲۳۲ ی [هدنمکح ینزج كمعیم] دوخای [ و نایلوا] ندرارش

 یسماناص ریارب ] هلا عییم ینعی [هلکن | ایو] ندرایش یهدهدام
 یلوخد ] هدعس ناح رل رش ناب .علوب ندنساضتفا تداعو فع

 LS را و [ لخاد ەدە هث دعوا 1 ع رصت و [ رک دا

 ۱ نالک هل اض E هع هح هدلب تداعو فرع طقف .زالوا]

 ۱ 5 هل. هتسلوا ندناسف زاهدام ۲۳۲ و ۲۳۱ و ۲۳۰ |[ رابش



 * 4 ا لع حرش ۳

n ۱۱۱۱۱۸۸۱۱۱۸۱۸۱۸۱ (۱/۱ ۱/۱/۱۱ un91 ۷ زی ر 11  

 "pint 1۱۱۱ / ید ۳۹ ار لک لحم هدنعم هر اچ

 1 .f علا ا و ۳ هب و حاتفم ارز

 زج
 ۳9 E ها یک کەن 0

Eلا وقو [ راد لک شالخیم هدنعس لا ور  

 لوح وخطم و [ رلکلردنم] یلرب [ و بالوط ىل رو ] یتسواینعب
 كنسووق وصو روقو رانادرن شالخیمو رلشاط شمنشود

 ٠ نالوا نمو عوضوم هرزوا قلوا لر ,N یار نش اخ

 [نالوا هدنلخاد یدودح و] هصرع یتیدنلق اس كغانوقو [ ریش

 لصومهغافز" زامقخ دوغا هباع قن رط
 ولخ كماحو ناغزاق لوس یهدماح هدنعس ما و [ رالو نالوا

eدەض غ لوا [هرزوآقاوارقتسم مد هر : 
 زرسشک و ىللشع و کاخ هک و لوس تبان یادح دوخاب | سورفم]

 هد راودنک رلهمصا هدیولوا شملقاحهرب هدنعس كغابوآ راخاغآ ]

 و رک ذ یلوخد هدعس [هدقارازاب] راشزاق نالیدا دشیو طبر
 [.رولوا شملئاص رار هو 1 لدعم نده حرصت ]

 مالا عم و رات درو راتح رد

 .رولوا لخاد هتم و هفولحم راححا هدنعس هص رع كلذک

 لصف ق رات در و رات رد زالوا لاد هر ۷۲

 . قاب ههدام «)» ۰ علا ف لخد امف

 ندقدلناص هشورغ ردف وش قانوف ر الثم كد هلغع ۳
 دک دتسا عاب كان وق اددحم هدهص رع یرتش» هلغاو اق رټح 1



 انا 1

EER 5 DEراکت  

 ردا ععف را هحو و یراح تدا فزع تا

 . عوبلا نم یاث اإ لصفلا یف ماا بالا ی هډنه

 د ۱ لحاف نوتاص تو 3

 . رووا رظن هسدا نثعا بعشت یعب شوا تبا رانحافآ

 کوک یسلیسک كنا هدقدلوا كح هلیسک جافا وا کا

 ین رلثا هتسیا ردنا باحا یتسموروق كراحاغا نالوا تبان

 جاغ ل ۳ ااا نسا تور الرا تبا نیکو ۱
 یف عو یف را رواوا لخاد هدر

 عوبلا نم ىناثلا لصفلا ىف سماخا بالا ی هدنه و راحش الا

 ۱ 1 هام ۳۳۲

 هلا رارف لاصنا ا | ندنسو رسم اصمم عیاوت كعيبم]

 ]۰ رولوالخاد امت ه دعس د رع رو راش نالوا | لصتم یم

Oنالہ وف هرز وا ی ندر ۰ لصمم هلا رازف  

 هدقدنل وا عیب ضرا ییعل .رول وا لحاد رحش هده رعت ون .ردش

 ۱۲۱۱۱۱ ی ر لا و تاتو ورق ەلۋ زد
 را اس کت ویس نا رار لاا هشرا راضفا ارز
 ۰ رک نودواو ردعل لا فرش ىلع ارز .زالنوا ساق

 لخاد هدعس ند داوا لصتم هلا رارق لاصتا نکا
 رو دم لاصتا هدهسا لصتم هضرا رده ره نکا ارز .زالوا

 یدل وا عوضوم هرز وا يسرآ ندن | باننا ین نوجا لصف

 , رد دش هعاتم هلتهح



 0 ۰ / ةلح حرش ی

 را یرافدلوا ۱ باغ ندعس سا یرواب ۲

 دا روا نجات هات و و رغ نم یروای/هدقدلناص 7
 ان هدلاح ینیدلوا رضاح هدعس سلاح | هدره یرواب ره ليو

 ۱ هننحهلوا بولوا لخاد هدعس یرواب نانلو رضاح هدیولسشاص

 روپ ردم هان فض هتشا قسس یر 9
 ربعملا ماطحو یاب زلا لاق .قاب هبهدام «ع۳۶ .رولوا لخاد هدعم

 ۴ یاکالاو ةع درلاو راذملا و زاعا قع قو هل و
 ٠ ىلع دودشلا لیلا و اهماطو ةبادلا جرس فالح فرعلل لخد
 ناالا فرعلا مدعل طرمشلابالا لخدال تبح لاو ةرقللا نرق

 نانالا شححو ةکهلا ولف و ةفالا لصفو هفالخم فرعلا نوکب

 هیف لخد ملا عضوم ىلا مالاعم هل بهذ نا لاو لوجعلاو
 . یا الفالاو فرعلل

 O تم DES .د نوجا ماعف هی , مک هتن :

 ناس هسیا شفلوا نام ران عضوم رکا هدقدلآ نوناص یحافآ
 . ردا مطق ندنکوک هسیا شمالوا ناو ندعضوم ناللوا

 مزال یطق ندنآ هدکدتا طرش ییطق ندضرا هجو عیاب طقف

 همیاب طق ندنکوک وللثم قلوا برق هراوبد جاغآ یکی یدلک
 .رولک مزال یسلبا عطف ندضرا هحو هحنلوا رضم

 نالوا هدر هدر دقت ینیدملوا ناس عطف عضوم هلهحوو و

 هدیودنا رفح یضرا نکل . رول وا لخاد هدعس ید لوک

 یتحالسص هحارخا یخد یتورع كردک ردف هشام كفورع

۲ 



 عافتنا هللا عسدو . هعسم کاصفنم لوقنم لوشءهصالخ

 راتدر ردهدنمکح یئزح كعسم لوقنمو لوا ها كنا 1

 هدو هلع ران .لخدالامو اعس علا ف لحد اف لصف ی

 . رونلوا دع ۱ ۳

 | یدوس و | یا از ین [یح تم هدنعس كد اک الثم]

 نما دوس هدنتب ككسا نالا ] نوتاص [ نوجا ] قملغاص ه
 ینحهلوا لخاد هدعس هدریدقت ینیدنلوا ےرصت و رکد [ یسیروای

 وش یساویو هلا حاتفم وش یدیلکوب ییب [رکد ريغ نم] یک
 دیلکو [لخاد هدعیب | یخد نیزسکعد مدناص رارب هلیسیرواب
 حاتفم ارز .هدنهو حقن [رولوا ] شملتاص رارب هلا كناو

 .زامهللوا عافتنا هلبا حاتفم نیزسقلوا ديلكو دیلک نیزسقلوا

 هدالاب هدهسا یلوخد مدع كحاتفم نالوا سابق هدنعس كدبلک "

 5 .یلبژ رضشع وا ناضتنا لوخد یا ندسس رو دم

 .نوسادا حس هلاصا رك دلك روند هدنعس كدلك

 لوخد كحاتفم نالو هدنرزوا هدونلوا هعیام دک ندرکناج

 هدونلوا همام هناخ كرکو . یک قماملوا رکذ یلوخد مدع اب

 طقف بولوا لخاد هدعس ماب دلك نالوا شعالخیم هدنراوق
 وبسشا یني .یکقماهلوا ےرصت یلوخد مدعاب لوخد كحاتفم

 راہ یش د اما .رولوا لحاد حاتقم ه دعم ید هدر وص يا

 ۰ باغ یسیروایو رضاح هدعب ساج انا هدنتس كغارصق اي

۱ 
 یک ینحهیلوا لخاد هدعس رکذ ربغ نم یرواپ لوا هسیا



 هن هدام WD) ° نوسملدا ل كوا و لا ا

 . قاب
 وکو ] یرالکو خبطم | كنهاخوا [ هدنعس هناخ الثم ]

 یروخآ و ینورفو یسهفاک كسرلهطوا و یر نالوا هدنتح و

 [ یراحاغآ نوتز هدنس كلنوشز و ] یموقو یمووقو

 [لخاد] یخد | رکد رغ نم ] یراقوبچ موژوا هدنعیب غاب و
 [ارذ] 1۳ دا زور هلاغابو كلنوتبزو هناخو

 یسوبقو یراهطواو ینزو ینفراکر و ی[ رالکو خطم] كنەناخ

 نوتسز ماطر ثالن وس زر ] افرع [ و . رددنناامت شم كەاخ |

 هضرا نالوا یواح] یراقوبج موزوا ماطر غابو [ینراحاغآ

 موزوا و ندنراحاغآ نوتسز ینمب [زکلاب هسقو .رونلوا قالطا

 راست ] غاب و [ كنوز هبضرا رب | ناو
 .عوبلا نم والا لصفلا ىف سماخلا بالا ىف بدنه |[ .زاعلوا

 هس وا هوالع هموم ظافلا نالوا رو دم هد هدام لصاحا

 .رولوا لخاد ایشا رکذلا فلاس هدنعس غابو ثالنوتسزو هناخ هل

 4% هدام ۳۳۹۱ 3

 1 رظن هب ارتسشا ضر ص یعل نالوا هدنمکح فرج كسم |

 ےرصت و رکذ [ رایش نایلوا لباق] یساریا ینمٍ [یکاکفنا ندعیب»
 هدعس ] ید "[ رک ذ ربع نم نگو لخاد هدعس هلا
 [ .رولوا ۲ شملناص رارو [ لخاد

a 



 مالا ررد ا

 ۱۱۱ و را الکم یه ناو نا اف لق
 ضش )ناکنا ىرتشملا رحم لهودحو اف عییلازاح لقا هدح وف

 لکلاضق ناکناو هد رناهل ناک ضعلا ضیقوا عييملا یرتشلا

 ۱ یهنا ریال

 1 ا ر لصف دا

 لصف یجندرد كنبنا باب تعي

 وا رد اا | یلوخد هددقع
 رايش ] راسو | نایلوا بولوا لخاد ] هدعسم ینعب | هدعم

 | ۰ رد | یواح یهدام یدب بولوا هدنناس

 یسحر هکردیلم هننرزوالصاوهدعاق مچ والاسم كالصفوب

Ce»ناس هدرلهدام ۲۳۵ یسحنحواو ۷۲ یک  

 رونلوا دع لخادهدهدام ۲ اکسید هدام ۲۳۱و .روشوا

 جا مسلاق لخدب اف لصفق یواطحط

/ N 
  ۳۳۰ eرد هدام

XX "۳ 

 یس عا را ۵ ودجح و 1 یل دل وا هاش ثعسم هد داد فرع ۱

 . ینیدنلوام رصت ورک ذ یوخدهدعس [ یشریه ] ینیدنلوبهدناخ اد
 [ لخادهدعس 1 ید | رک ذربغ نم 1 یک ینیدلوالخاد هدر ده

 عج ناثلوا رکذ هدهدام ۲۳۵ كرك [ .رولوا ] شملئاصعشلابو



 EG ا
 یادش نیغیر لا هرزواینیدنلوا ناب هدهدام ۲۲۳ الثلم ۱

 هشوغ رتوا یتسهلک يه هرزرا قلوا هلک یللا قرفلوا ندن وط

 كش رشم کد ضق كره ینیدقج هلک شب قرق هدقدناص
 تردنهلک شقرق کلب. زالاقیرابخ قترا هدنحسف كعس

 ..ردز و ها | هش و غ یللا زو

 هن رزوار نداع نا : یدل دهسا ضد كرهلس هد هل

 ناصقللا یرتشلا لع نا لاشنا یتش یذلاو هدنناقلعت نالوا

 هدنبالا ميم ناو ةقفصلا قیرفتب هاضرادرلا# نكي ضیقلالق
 ضق كرهلس ینغیدلوا ناصم را یک ردشعد درلاهلناک ۰

 در ندننحهلوا شلوا یضار ههقفص قیر هدنروص کیدا

 شضیقلادعم هد ومل ییغیدلواناصف هدضفنیح هدهسلا فهدا

 .در ییسم یر شم نالوا قبال هحلوا فالو هنغب دلوا ناصف

 هرزوا هحو و ید یواعحط یسشح راتخحرد ردیلملس هدا

 : ردشچانا حرش

 ندا طاقسا کلر بولند هدکدتا ضق هدهلڅ هدرو
 طاق سا ید یضق كعسم ضع هو ردمضق كا لک

 ضتلا اذه هدیواطحط . ردقو یشر هدول راد کو یعردا

 ودريحال لكلاضق ناف ضعبلاضةواع.يملا ضف اذا اع دیقم
 هل رک د و للملا ف ناصقناادنعهر خن ف قلطاهدراتشدر و .ردروک ذم

 لكلاضبق ناف هضعب وا ميما لكهضبق مدعلوالا نيدبق رحيق
 . ردشهلوا رکذ ود ناصقنلاف محرب لب ینمب هبناایفاک ربخال



Eماکحا ررد ۱  

 OO E زونوا یحنرب هق نوا E اثم

 جرب ن کس ندکدتسا ماست نزولادم هدنروضحو حس

 شما ماست هق نواییعب مات عیب وودیدقبح هق ز وقط ی ناص

 یدنفالع لوقت ردکشرتشمزوس هدنراکدتا فالتخا ود مدا
 هن عیاب ینضبق امام كنسرتشم هکرکم . عییلاف لخدب اف لیف
 ضق سم یرتشم هکردقوش .قاب هبهدام ۷۵ .هدنا تاشا ها

 ۱ ا یکی ضف اما هدانا ییدتا
 هدام 0۷۵۹ ۰ راتدر زاع وا لود یساعدا ناص الا هحور

 | . قاب
 سل اک ورلبا ندننرارح كناوه ناصه ۹ مک هتن

  ناصقهسبا قزح هنر نالک هداروهظ ناصف ناز ولاني ايو
 الا شر يولع ءاسو . زاعوا لوف یساعدا

 . عویلاق حیقس

 46 هدام ۲ ۲۹ ۶ 4 ۳۳

 یرنشم هدرلتروص یدل وار كنس رتشم N داوم |

 كعسم [ كرهلس درا صقان] ندرادقم نانلوا هبمست [كعسم

 هدنختسف كعب ] هلیبپس ناصقن [ هرکص ندکدتبا ضیق ] ینسیاک
 ناص کلب ۰ عوسلا راتشدرو یوالعحط [ . زامهلوا ریخت

 0 ندنع هدرلهدام ۲۲۸۲۲۵۲۲۳ یرادقم ناقبح

 . ردروبج هل هلا يمسم ۳3 عو ەدەدام ۲۲ ع و



 ANA الا لج حرش
OE CSR n 11۱ 1 ۱11 ۲ ۱۱ ۷۷۷۱۷۷۱/۱۱ ۷۱/۱/۱ / ۷/۱ 

 رو دم نما كیواقتم دباز کن و 1 رم

 كمامرو هیرتشم عی قمالوا یخار عیاب هام هتندوجت لآ

 و کام ناو ایت ممه یک ینیدوا ا

 روذحو هدناانم یک تاعورذم ۰ ردراو ید ا

 ۱ ۰ ر الا عم ردق و

 نالتأاص ۳ رشاللا یر یه ود ی یللا الم |

 مس هسقح ۳ یللا یی ماع ملسالادنع [ نود یروسرآ

eSهشح سار شا قرق ] التم نس صال  
 . ردا كر ] یتسم هلاخ ف یی [ هسرلپد بولوا رم و

 هشورغ یللا زو ییا كم ییا یویف شب قرف هسرلید و

 عي هسراقیج سأر شب ىلا ] الثم ینب ناز [ و ۰ رولا
 | ۰ رولوا دساف

 . یدلنسد هشویع رشالا یریه ود او یللا هد هلحم

 رشاللازو یحواره هو رزو یسکبآ سه ود رفت یالا ارز

 رکذ هدنحرش هدام ۲۲۰ ینیدلوا حب قلناص ود هشورغ

 : عوسلانم نماثلا لصفلا عساتلا بابلاق هدنه یدنلوا

 هدراتر وص یت دلوا رب كن رتشمهلسس ناصق هدهفلاس داوم

 زوسهدن راکدتبا فالتخاوید ردمات عیابو ردناصقت عیبم یرتشم
 .ردکشرتشم هلنع هنکیدغا ضیق هدایز ندرادقم ینیدلوا رقم

 همانا نع راتح در رد كنم طبق كن هدیزندرادقلو|یرتشم ریز



 نام كنفا هحل وا دوح وم ہوم تولوا هرم وس لدن نوجا

 لسف راتګ درو عوسلا ی واتقلا ة رمص رول وا لوهح یعذدصح

 4 هدام ۲۸ 9

 ا كعوح ] ر [ هدنوافتر تايذدع ]
 ۱ ید[ یا كراو داعا] مو یرادقم تاغوح مه
 هدقدلتاص | هلا هدحاو هقفص و ندوط [ قرهلوا لصفو

 نانلوارک د هددقع یاننا یی [ ماع ] عوم لوا [ ماستلادنع

 ماسلا دنع [ و ۰ رولوا مزال ] و حیح ]م هسرولک ] رادقم

 رع یزتشم هسراقح صفات ] ندرادقم نانلوا ناس عوج لوا

 لوا هسرایدو . ردا كرت ] یبیمهلا خسف [ هسراید بولا
 هر ۲م ولا .هلبسهصخ . نداسم نکا یرادقم

 یره هلا رونلوا لیصفو ناس یاس كندارفاو

 e قسحا بولوا حيح هددوجوم هاغاوا عيم
 | و ]۰ رولوا رح حورشم هحور یرتشم یالوط ندهقفص

 دساف حس هساا رولک دناز ] ندرادقم نانلوا ناس عومت لوا

 بولم زال یدر كنهدايز هحنمکح هدام ۲۲۷ اریز [ ۰ رولوا
 ۳۱ ۵ رارا یفوم فار لالامس داوا لوه هسا هدایز

 . رولوا تحوم ینتلاهح كعسم هرود ذم

 هلنا نم نانلق همت روک ذم ناز یک ینیدلوا هدنامورذم
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 ناز ] ندنآ [ دوخایو صقا ] ندرادقم نانلوا ناس عومم .

 عر ] هدنسهلج كعيبم [ یخد هدنروص ییا ] وش [ هسرولک
 3 عویلانم نمانلا لصفلاق عساتلا بالا ف هدنه [ .رولوادساف

 ندامسم نم كرادقم نالوا ناصق هدکدلک صقا و
 درسا مس ۷ هب هدام ۲۳۸ هلتهح ینح هلاق لوهحم یسهصح

 هحیننکع "مدام ۷۷۷ ناتو هدک دل هزار لا

 باحا یدر بولک مزال كلدا در ندنغحهلوا دف هدعس

 هدارو . رولوا یدّوم هعاز ندشدلوا لصاح تلاهح ةدندا

 كعومم ارز .یدلسد قرهلوا نا یسام رادقم كعوج

 هدنروص یتبدنلوا ناسیخد یساپم كنماسفاو داحآ طاق ر +

 , راوشوا هدهدام رک نا ا ی

 [ هشورغ زوب شب كيب کیا وید ردسار یللاالثم ]
 ماع | ملستلادنع نوق یروسر نرااص | قرلوا ند وط

 قرق | الثم یعل ناو . رولوا مزالو حیح عب هسا ر ولک

 ینی [ هسقیچ سر شب للا ] الثم یتب ناز [ دوخاب شا
 [ ۰ رولوا دساف مس | هدهدنروص ییا وش

 لالا یف یعی یلهویم ددع زدقوش هدننورد مکهتن

 هدقدلناص هر هرزوا قعلو جاغا نالوا شع هدرزوا

 بولوا خا عب هسیا رونلوت جاغآ یلهویم ردقلوا هدننورد
 . زولوا دساف ع هسیا راقیچ سقان ددعرب هکولو ندن اما
 هویم لوا هلغملوا لاخدا هدع هویم هلا شرصتو رک ذ ارز



Aماکحا وارد  

 اثم ی صقانو . رولوا مزالو حس حس هدنسلک كلاتساب

 یی | هسرلید بولوا ریخت يرتشم هسقیچ عارذ قرف زو ]

 اهوادقم نا .روهط [هسرایدو] - ردبا [كرت] یعییم ها خسف
 هشورع كسید یعارذ قرقزو | یتعع .رولا .هلسهصح ندنع

 ۱ [ ۰ وا
 هدنح رش هدام ۲۲۳یبدلند « هقفصقرفرابخ » کلر وب

 ناز ] ملسنلا ید لا لوا [ یکاو 1۰ یدیشهلوا رک ذ
 هدبو | دو دکمس ان یسهدایز | بولوا مزال هن حس [ هسراقبح

 ! قاب ههدام « ۲۲۲ » . زالوا رح یرتشمان عیاب

 شب هرزوا قلوا عارذ زو یزب ناق ما بوطرب كلذک
 ندبوط ود هشورع رش یعارذره دوخاب ود هشورع زو

 . ردهرزوا حورشء لاونم مکح هدق دل اص

 سابرکو هقوچ طقف » یعالک « لا هقوج لانساراما» وب

 . عویلاف راح درو راتخرد ردلاثم هنمالک « طاوللثم

 4 هدام ۲۲۷ ۲
 سم یا ,تندازفاوپ داخل [.هدبنواقثم تایددع ]

 یرهلوا نام ا .زادقم كعوجم ]رب [.یکلا ]1 هدونوا
 اما یل [ ماع 1 عو لوا [ ماسلادنع و دق دلیاص

 عج] هدنسلک كعوم وا | هسرولک | رادقم نانلوا ناس هدعس

 لوا ۱ 1 ۲ ردم واعم نو 0 ارز [ ۰ رولوا مزالو ی
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 ۹6 مالا هل خرش |

 زوقطو هشورع یللا زو جوا هسبا ] راقح [ نوشرآ ید ]

 هب دنه 1 .رولا هش ورع یللا رو ترد هساآ | راقح ] نر

 هنال وا هدنمکح هدام ۲۲۵ و هنمسقهعتما كاعورذم لاثموب

 ۱ . ردلاث.
 قلوا حب دع دنازو صقان هدهلثما نانلوا زاما هدهلحم

 زو خب هدردقن ینیدلوا رک قحا تولوا ۵ وا

 عوردم نالماص هشورعروا یوشرآ مه هرزوا قلوا نوشرآ

 هدنروص ینیدقیچ نوشرآ قجزوب دوخایو قم زوقط ناسقط
 . ردهرزوا حورشم لاونم هنس مکح درز یک اا در ماما

 سبناسقط زوبزوقط هدنروص یلوا بولوا رب یرتشم ینمب
 نوا یعارذیه ارز . رولا هشور شب كم هدنروص ینکیاو

 .ردیعیبط یسلوا شور شب ید یعارذ مراب هحنلوا هشورع
 ردزوک ذم هدرح یودا لاوقالا لدعا یلوقوش كد ماماو

 مطقو توافت هدننب یماسقاو باوح [ اما ] . دومسلاوا
 عارذ یللا زو هقوج لاتساب رب ] الثم نامو ررض هدنضعمو

 لوا زکلای هلهحولوا [وید هشورغ زویش كسیدب هرزوا قلوا
 هشورعرشاللا یعارذره دوخاب ] قرهنلوا ناس یسام كعوم

 ندوط قرهلوا لصف ید یسام كنسا زحاو ماسفا | ود

 که وخش ۰ ردنک یمکح مدام ۲۲۳ یمکح كنون [ هدقدلئاص ]

 لوا هسا راقبح عارذ یالا زو ینعب مام لاتسالوا ماسلا یدل



 ماكحلا رد ۳ ۶
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 هد ر دقت یناذقیچ هدایز . رولوا لصاح ینادقف قلب وغم فنصو

 یدنلوا رک ذ هدنحرش هدام ۲۲۵ ارز . یدلوا زخم ید

 نک هداز هدهسا راو ع هل یرنشم ی که هدهدایز هلهح و

SR Eردراو ررمض هدول راتعا . 

 ۱م ارد هکنوح.. یدلکمزال ودار نوا ا
 قلوا نیع روللوا عافتنا هلیسودنک هدارفاب هدهسنا فو

 نوجا ازحاو ماقا ندنغیدلوا خاص ىد هغلوا لصا هلبرابتعا

 رونلوا راتتعا فصوالاو ۰ رولوا لصا هسیا رونلوا دق اهم

 ۰ د وعسلاوبا

 هدنمکح هدام ۲۲۵ و هدنمسق هصرع كناعورذم لاثموب

 راز
 بوطر نالوا شملباب هرزّواقلوا قلهور تاقر اکو ]

 نلطوط | هشورغ مشللا ینوخرا ود ردنوشرآ نکس شاق

 كنسازحاو ماسقا رار هللا ناس یرادقم كنعوحم قرهلوا
 vo ها كنو. [ هساناص | قرهنللوا لصق ید یسام

 یہا ماع شام لوا ماسالا یدل هکهلوش . ردینک یمکح كنەدام

 صقان هدیویلک ماعو ۰ رولوا مزال عی هسیا رولک نوشرآ زکس

 نوشرآ زوقط ] الم ینعی ناز [ دوخای یدب ] الثم یی
 خسف یی هسربد [ بولوا ريح یرتشم هدروص ینیدقبج
 ماسفا یرادقم ناقبحهسرادد [ دوخاب ردنا كر | یعسم بودا

 شام لوا یی ۰ رولآ هلیباس> اهم نانلوا هیمست نوجما ازجاو
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 هص ص لوا ملستلا عدل هک هلوش :ردک نیک ۳۲۵ ۱

 اثم یعل صقاب ا اعو .روا وا مزال و هس | رولک مامن

 N شزوب الثم ینعع دناز [ دوخاب شب ۳ قط ]

 یت ] ید دوس یاو نب [ ر 9
 | دوحای ردبا كر ] ییبم هللا خسف هسراید [ بولوا ريخ
 .رولا هل اسح ام نانلوا ناس نوحیسازحاو ماقا هس رل د

 یرتشم هدنروص ینیدقح صقا هدویمقح مات هدررع

 هسرلبد یرتشم هدلاح یییدقح دنازو .ردا كرت ییسم هسراید

 كرت هدلوا تروص ررد تحاص هلفلوا شعد ردنا خسف یعس

 ضقات هک انفو حیبم هد هرو دم تروبص ارز ق زادا

 یدلوا دقعنم هققح حس هلغمانوا دوحوم عیبم یدقرح

 هدهیناث تروصو ردیک یطاعتلاب ع ذخا هایسهصح ندنغو
 بولوا دوحوم رار هللا هدایز عم کدوج یددردا خسف

 ةروصلا فعیلاناف رظن هيف .ردشعد ردعبات ةقيقحهروگ ذم هدایز

 دقنال نیربدقتلا الك ىلعو ادسافوا الطاب نوکی نااما یلوالا

 ناسقط | هصرع رو دم ین .هداا ۵ حرش ر رظنا ا

 ولا [ هشورع ىللا زو زوقط هسبا ] راقیح 1 نوت

 هشورع یللا كس هسا ] راقبح | نوش د زو و

 | ۰ رولا

 هدام ۲۲۵ ارز . یدلوا رم هدردش ینیدقح ۱ صقات

 د وحاب همه ص قره هدر ده وب هرز وا ین دنلوا ناس هدنح رم



 ارا ررد 1

 ا و . رولوا مزال حس هدر د ینا دقبح ور ۳ 97

 هدردش یل دقح نوشرآ ید ] الاثم یتعل صقا هد وىمقح

 [ هسرلبد بولوارم | ییالوط ند وغ ص فصو تاوف [یرتشم

 یمسم نم عومج [هسرلید و .ردیا كر] یعیم هلا خسف یسب
 .قابههدام ۲۱۰ [.رولا ینوط لوا هشورغ زوب ترد] نالوا

 ؛عارذ اوز .ردقو قحا هه سیقت ا رادقم ناصقت هبقو
 یسهتصح ندنع هخدلوا لواشلا دوصقم ندنشدلوا فصو

 [هدنروض ینیدقح ن وشرآ زوقط ] الثم یس دئاز [ و] .زامهلوا
 زوقط ىن [ یوط لوا اماق یرتشم ] بولوا مزال هن عج

 یرتشم ايو عیاب هدنو [.رولا هشویف نو ثرد | یوشرآ

 ام لار یزشم تم وو دولا وا نالوا ن

 ناقبچ هدایز عیابو .ردیک یسمقیج ماس هدیولآ نوتاص هرزوا
 هر رک هم ةدايز دا ثلط نم هخورآ نوجا نونشرآ رب

 ثیللا وا هللا ربکلا ضفح وا يکیتيدلوا یلام كنسرتشم ءاضق
 .دومسلا فا ردرلهلنوا لئاق هشندلوا لام کاسته ید لاد
 ةناید «یرتسشم كنهروک ذم هدایز سن هلا ناخبضاق قحا
 هعتما كناعورذم لاثم و .ردراشلوا بهاد هج هلا: لالخ

 .ردلاثم هنال وا ۷ E و هتمسف

 ار تیر نه هرروآ قلما نوشوا ارو ۱ لاک. ]

 ۔ازجاو ماسفا هلرادقم كعومج قرهلوا ند وط [ ودندش ورع

 یمکح كن [ هصرع رب نالناص ] قرهنلوا لیصفت یمام كنس



 “۳۱ ا تلج ح

 ید دلؤوا شو ع نوا یهیق كعاتمر 0 عارف نوا ۳

 .زعا شویع زوی هدقدل وا ناصقن عاردر ندو هد رب دق

 روسدنا اطعا لاکو نسح هعاتم وا یسهدایز كعارذرب هک كد
 ردق یسضه كئاددعو تالکم اما .رولوا فع »۶ ۲

 هدافآ لاک هغو ینا مامضنا ہرا صا

 هلک زوقط هحدا شورغ زو یادخ هلک نوا ارز .زملیا

 .ش زو الثم ین [ دازو ] ررد ردا شورف ناسقط یادش

 لوا مات یرتسفم ] بولوا مزال هنب مب [هسقح] نوشزآ

 یرتشم [«رولآ هشورغ كين] ینوشرآ شیزوب ینمی[ ییهصرع
 یللا نوجا E ش ناقح هدایز یاو .زالوا رګ هدنو

 .نمهدیا باط یشورع یالاكم ندرتشم هدیودنا مض شوسع

 كفصو بولوا فو هلضفو هرزوآ ینیدنلوا حاضیا اه ارز

 اب مو زر را نواب اب فو .ردقو یسهصح ندنک

 .قاب هنح رش هدام

 هدنمکح هدام ۲۲ عاو هنمسق هصرع كتاعورذم لاشمو ۱

 .ردلام هئالوا

 بوطر نالوا شملباب هرزوا قلوا قشور تقر

 [ هشورع زو ترد] قرهلوا ند وط | ود نوشرآ زکس شاق

 كنسازجاو ماسقا هد ووا نایب یسام كبوط عومم رکاب ی
 ۷٢٤ هنن کح كعب و [هسلتاص] یرهیلوا لف ىا ۱

 یب مان میلستلا یدل پوط لوا هکهبوش .ردیک یمکح كنودام



 ماكحلا رو ۳ ۰

 كس ] قرهل وا ند وط [هرزوا قلوا نوع زا رو الم |

 ماسفا هد ونلوا ناس یسام وک کلا یع) [ هنشوغ

% 

 ۱۱ تالاا قرهملزا لصف ییناس كنسارجلاو
 ا 2 لوا ووش دک یکجا كدام ۷۲۵ یک

 یرتشم بولوامزال حد هسراقیج نوشرآ زو یی ماه حاستلا

 مدع كمكح و .زالوا رخ قرەلوا روب هغملا هللا نم لک
 الثم یتعب صفا هدومقح ماع و .ردیلیم هنر وهط یر د

 | هس راد بولوا رج یرشم هسقح نوش 11 شش ناسقط |

 ینیدلوا مودعم بوغرع فصو هکنوج [ , ردا كرت ] ییبم
 میم هکراو ردق وش . یدلوا لتخم یماضر كنرتشم هلتهج
 . قترا هسلا ردا ضو یا یرتشم كرهلس یتغیدلوا ناص

 عوج | یهصرع لوا هسریدو | .راتح در ردلکد رخ 7

 هح رادقم ناصمهسقوب ا هشو رع كس ] وا ای ۳

 ر ندنع بولوا فصو عرذ ارز .ردقو یتیحالص هنت صیقم

 یاد وا ناس هدنحرش ها هدام یی .زالوا لباقم اک | یش

 .ردقو هصح ندنع نوجا فصو هلهحو

 یسانعم یهضع تفص اتش دا ص ندفصو هدارو

 رب هداهتف حالطصا .فصو .ردبحالطصا یانعم هکلب بویلوا

 هدهتسس وا بولوا لصفتم ربع جا هب هتل ۰ ر هک رود هش

 ءفصو هحانعمو .ردنا هدایز ییاسح كن | هدقدل وا لصاح

 E عارذر ندعاتمر .رولیهلوا ید رهوج «دنناذ دح



 ی کا هم سس
 3 ندناعورذم ینعب هدنروص ینکیاو هاو ۲۳:

 قرهلوا لصق یسام د كنعارذ و ناس یرادقم كعوم

 رد ۲۲ ۵ هدق راتاص

 کیا هدنعس كنانوزوم نالوا ررض هدنضیعمت مالک هصالخ

 لوا زکلایو ناس یرادقم كعوح لوا لامحا بواوا اأ

 رکذ هدهدام ۲ ۽ هک ردع قرهساوا ا یسام تغ وچ

 یمام كنسازحاو ماسقا هلرادقم كعومم یناثلاتحا .ردشعلوا

 یدما .ردشهل وا رکذ هدهدام۲ ۲ ۵ هکر دع قرهللوا 3 ید

 لاح اكنوب بونلو لاتحا ییاوب ید هدناعورذم مومعلا ىلع

 ینیدلوا یک یلوا لاتحا كنانوزوم نالوا ررض هدنضعم یلوا

 . ردنک يسا لا كا ید. یا نا
 معق ] هدلاح ینیدلوا ندناعورذم [وللثم هقوچو سابرک طقف]

 هک [.ردهدنمکح تالکم اشا و هعتما نالوا ررض هدنضعتو
 یدلوا دافتسم ندننکح نانلوا لصفت هدهدام ۲۲۳ كنالکم

 قرهنلوا ناس یرادقم كعوم رب نداشاو هعتما یکو هرزوا

 اک نوشنلوا کد یم كوم لزا کلا هک

 .رولوا حح مس نوسنلوا لیصم و نایب یمام كعارذ رہ
 صقال و ۰ رولوا مزال عب هسراقبچ مات ملسنلا ىدل طقف

 هسرابد .ردنا خسف یس هسراید بولوا ری یرتشم هسراقبح

 هس راقبح دنازو . رولآ ها هح ندن یرادقم ندا روهظ

 ردکماب یسهدایز



 * هلساضتق۰ كفل هسلوا قحهلا زس نم ةدايز ىمي هللا لقا

 ۱ .زانوا شلوا لماع

 نالبتاص هشورغ رقرف .یسهقره ود ردهق شب الثم ]
 ماسلا یدل |[ لاغنم | ر عونصم ندندعم راس ابو [ رقابر

 هدیویمقیجماغو ررد رولوا مزالعس هسراقبح هبف شب ین ماع

 هیت قم شب الم ین ناز [دوخاب قجم ر] الث یعیصقا
 هدنراتروص هدایزو تا صقل ىع [هدنروص يیا] وش [هسقبج

 دلرت] یلافنم هللا خسف یعس [هسراپد بولواریخم یرتشم یخد]
 قلوا ندشورع قرق یبهفر ]یاهنملوا [هسرابد . ردا

 هسلا] راقح | هققم ترد] یعب هلسهصح ندایسم نمت هرزوا

 رولا هشورع یر زویبا

 هک هدام ۲۷۹

 هراس یاسشاو هعتما كرکو نوسلوا هصع رک ]

 زکلابو یرادقم كعوحرب ندناعورنم مومسلالع نوسلوا
 ندناع وردم مومعلا ىلع [دوخا ناس یسابم ثع و لوا

 ید ارد ] مدیهو نایت يراذقم مه تاعومرپ
 ۱۱ و ید هدنروص کیا قدام .قرنلوا لصف

 ا 1 ر وراد دام ۲۲۵و ۲۲٤ [كلااوزوم نالوا ررض

 ا وادب ا هدنروص یلوا کا ردنک
 هدقدلناص قرهناوا ناس یسام كعوحم وا زکلاو یرادقم
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 یس[ازحاو ماسفا یرادقم نا هسراددو . رد ] كر یعسم

 -[۰ دولآ هلیباسحام نانلوا نایب نوجا ]
 هفا دام ارز" . یدلوا رغ هدنروص- ییدقج صفا ۰
 هدنانوزوم نالوا ررض هدنضعم هرزواییدنلوا رک ذ هدنح رش

 ماسقا هد هسا قو یسهصح ندنع قرهلوا ندنابق فصو نزو

 لصا یالوط ندنسلدنا دارفا هلا نم رکذ نوحسازحاو
 . ردشمقبح ندقلوا عبا و فصو تولوا

 : ىا كوم یا ۽ ل واتس امکحد وخاب هققح فصوو

 هدام CNN 10 رولوا یه صح لدن كن | هحل وا د وصقم هلا 0

 ۰ قا هنخرش

 نما نم س هلا ال فص ولاو هتتشاح و راتخملار دلا ف لاق

 ینا اعیم عارُذ

 باس ا یلاح نان هلهح و و 4 او NF فص وو

 تاوف د وحاب ندهقفص قره هدر ده یل هقبح صفا یدتا

 یا دقنح دنازو .یدل وا تان ثال رب یالوط ند وغ ص فص و

 . یدل وا رم ید هد رب دقن

 هدهسلآ را و س هب ی رشم هل سح قوا هدایژ ه دعسم ارز

 ندنکیدنک مزال نم دايز هنرزوا یرتشم لباقم هبهدایزوب

 هکاوج.یدلوا ربخ یرتشم هلتهج ینیدلوافن قشیراق هلبا ررض



 ماک | )و 1۳

 شاط لوا ءروناوا رظن هسلوا رهاط i طارق ق ترد

 تردو شو رع كی شا یم رک یت هدلاح ینیدلوا طاری شب

 هدف زلوا كي يال یتهمق هدلاح یتداوآ طارق قم

 روک ذم ع كن .ش ھتواف کمدی تمق ييا وب

 یسمح بغ نالوا هدلاح ی دلوا طارق ش ینعل الاس كساملا

 0 ا ج تنوع كسيمرکب نانلو یمسم:نع هالو
 اصلا ا وخ ردبا یلط ندا یرتشم یشورف ثلبب

 .عویبل نم ساشلا

 1 هدام ۲ ۵ ۷

 [هل رادقم كعوخر ندانوزوم نالوا ررض هدنضعم ]

 ۱۳ ا او ایا اعر كعوخ لوا شب
 ماع عوق لوا [ ج لستلا یدل هدقدلتاص قرهنلوا لیصفو ناس

 .ردم ولعم عمو نع ارز .رولوا مزال ع هس راقبح "

 هدنرانروص یسمقبح دنازو صقاندام ندموزل یهداروب

 ا رف اوا رخ یتیم یک یوا

 ینح هیلوا مزال عرب هسا روتلو تارایخ رکبد یکتیّور رایح و

۳ 

 ندرادقم نالو ناس [كرک ]۱ هسیا زامقح ماتو

 وبشا يعي [نوسقیچ دناز] ندلا [كركو] ۴ [نوسقیچ صقان]
 هلا [ختسف یس هتسرابد بولوارخ یرتشم] هدهدنروص ییا



1 NET iN E OT 1 
 ۳۷ و ۳ بی

 فوغ قم یر ی اا 02 قاب ههدام )۰

 ك ییا نوجا طارق مراب نال وا ناضق یرنشم هسق وب ۴ روا

 هشورع ثس زکس نوا یطاربف قحم ترد.لیزتتلا ده یشورغ

 هسراقیچ طاربق قج شا ] الثم ینعی دناز[ رکاو] .زمهید مرولآ
 کک [ هتشورع كار ینا وا عی هب

 هدهنو [میاب] هن |هدنوب بولوا] یکلم [كشرتشم] القتسسەو
 نوجما طارق مرا ناقیج هدایز عیابو [. زامهلوا رب] یرتشم
 یشومرغ كسب کیا یعرکی ندیرتشم هلا مض شورغ كس ییا
 .نمهدیآ هبلاطم

 ددع رب نالبتاص هشورغ شعلا ود ردهبق چوا تالذک
 بولواربخم یرتشم هسقیج هق جم ییا ملستلا یدل ه او نقاب

 هش و ع ۳ یهرع لوا 4س رب د ئ حسف یہ هسرابد ۱

 .عويلا نم نم الا لصفلا ىف عسانلا بابلا ىف هیدنه رولا

 كامسم ةدمووک دیهدام هرززوا :یشدناوا وا 0

 هحور یرزنشم هلفلوا هدنسهلزرئم بع هاتف یسمقبح صفات

 یشدلوا صقا یبم لوا یرتشم طقف بولوا ربح حورشم

 میاب هلفلوا ثداح بیع رب نکیا هدندب هدیودنا ضق كرهبملس

 ا قیفوت هنماکحا رلهدام ,۳٤۹ ۳۵۵ هسلا ورک یعیم

 .رونل وا

 سالا نالبناص هشورغ كس یرکی وید ردطاربق شب الثم
 هرکص ندقدنلسع نکيا هدندیو ندکدتسا ضف یزنشم یئاط

+ ۵ 



 هد ویمقح ماع و :یدعلوا رک ذ ەد یم هت روه «هل سمو

 .یرتشم] هلفلوا هدنلزنم سعقمقیح صقان [ هسیاراقج صقا ]

 . ردبا ] كرو یی هلا [ خسف یس هسیا رابد بولوا ريخ
 هصالخ [ . رولا هلامسمنع عوم یرادقم ناقیج هسرلیدو

 ى هج رادقم ناصق هسقو .عوسلانم سداسلا لصفاا لق

 مکح ید هدییع رابخ مکهتن . ردقو یتیحالص کا صیقتت

 ۱ . قاب هنهدام « ۳۷۳۷ » . ردهلوت

 تبع رابخ كلرخو هکروتهاتشالک | ندهف  تالبصفت
 ۱ نا نه رم

 [ هسرولک دناز ] ندرادقم نانلوا ناس عو لوا [ و ]

 [ میاب بولوا كنیرتشم ] نام [ یسهدیز ] و مزال عس هنآ
 نی ندرتشم نوجا هدایزوا عبابو [ زالوا رحم ] یرتشمایو

 هدنضیءمارز . یدلوا كسرتشم انام یبهدایز . مەديا بلط

 فصو یک عرذ هدناعورذم ۰ نزو هدنانوزوم نالوا ررض

 . قا هنحرش هدام « ۲۲۳۰ . ردیدنلسف

 كيب یعرکب ] عومحما تح نم [ ولد ردطاریقش الاثم ]
 هسراقح طارف شا ین ماع [ شاط سالار نالساص هش ورع

 قمی ترد ] الث: یی صقا هدیویمقبج ماتو . رولوا زال عس
 یرتشم ]| قرەلوا هدنسهلزم بعروک ذم ناصش [ هسقح طارف

 ۰ ددنا كر ] قسم اعف یس [ هسرابدبولوا ایج
 .راتح در هدا ضف كرهلس ینادلوا ناصقن یرتشم هکړکم



 E فرەلو وا کی ناف دا هم هلعم دام ی AE نوا هل هر

 هلا هدحاو هقفص هنس هله 4 .رولوا رظن هسقح ناضقت

 فقاعتلا یلعاما بولواریخم یول هحنمکح هداموب ها شقناص
 یل وا ندنفحهلوا فورصم هرحا "یزنشم ناصق هسدناص

 رولوا رم رخا “یرتشم کلا هده سلا زالوا ربح رابرنشم

 . عوبلانم نماثلا لصقلاىف عساتلا بابل هیدنه
 كنانوزوم نالوا ررض هدنعیعم هلبسهرقفر ك.هداموب

 نالوا رض هدنضمدت هدورک ندنش داوا 3

 یدهدنس كنهروک ذم تانوزوم هکردشلاق یمکح تلا وژوم

 كنعومح كنهروک ذم تانوزوم «لوالامحا . ردراولامحا یا

 و هکر دقنل وا نگرش یسام كعوم لوا لاو ناس یرادقم

 -وک ذم تان وز وم نا لاجا .روشوا نام هللا هنا ءدام لخا

 لبصف ید یساچ كنسازحاو ماقا هل رادقم كنعوم كەر

 . روشوا رکذ هدهدام ۲۲۵ ی دیمکح كيوب هکردقملوا

 ٤  ۲۲هدام 4 ۳

 یرادقم كعوخ ر ندنانوزوم نالوا ررض هدنصعم ]

 یسابم كلتسا زحاو ماسفا ین جا ا كعوم لوا رکلایو ناس

 قرا وا رکذ یسام ] كعوحم لوا رکاب هد ولو ۶
 مزال مس هسیا راقیج مات عو لوا [ ملستلایدا هدقدلناص
 !هسغو یر ندنارابخ نانلوا نات هدسداس بان رک ا .رولوا



 ۱ را انارو د ا هشورغ ثابهززوا قلوا هق

 :رولوامزال عیب هسرولک ماعماستلادنع هدقدلتاص هشو سع روا

 یس هسراید نا رع یرنش» هسرولک هف ش ناسقطو

 هشورع یالازو ترد یهف ش ناسقط هسرلبدو .ردا 8

 ا هقش نالوا یسهدایز هسراقبح هق شزوو . رولا

 هشورغزویشب ود ردراطنق یللا ینامص ماطر میاب كلذکو
 هسرولک مام ملسنلا ید هدقدناص هش هع ا رایو

 رع یر شم هسراقح راطنق زوةط قرفو . رولوا مزال ع

 یراطقزوةطقرق هسیارتسیاو .ردیاخسف ییہ هسرتسپا بولوا

 یمهدایز هسارولک راطنق ر یللا هشورع ناسقطزو ترد

 وشکمن اب راطنقر نالوا

 هسلناص هرزوا قملوا هق زویش یوزوا كغابر كلذكو

 . ردهدزوا حورمشملاونم کج

 یسهلئسم قلوا یواسمو ناصش و هدائز یب : دوصقم

 اهدر هرکصندنا رولواناعم ها نزوابلک هعفدر هرزوا تک

 نماثلا لصفلاق عساتلا بابلاق هیدنه ردقو رابتعا هنزواپ مار

 ۰ عوییلانم
 نم نیملا عم زوس راد هنفیدلوا ناصقل عیمو

 شءعارارفا یرنشم ینکیدتسا ضق ماع کم . قادام ۰

 . قابههدام « ۷۵ ۰ رات در هلو

 و فریج



1 

 تضاد

 در ماعلا ةلم حرش

 .ردبتیم رشنو فا هيلع ءاننو لاذ. هدرد تردو هجوا چواو

 . ردهلو مکح ید هدهبنا لا
 [ هطروع هفوک رب ] نالوا نده راقتم تاب ددع [اذکو] ۱

 زوب ] كردبا رکذ یتسام كنعومم زکلاب و قرلوا ندب وط

 ههراب رشیم رک یسهناد وید] رد [ ددع زوب ] كردیا لیصقت
 مزال مس هسر ولک مان | ماسنلا دنع] هطروع رود دم |[ هدقدلتاص

  هنفح هوا مولعم هس اقم هقاس لات هوه روهط كنها موب .رولوا

 ناسقط] الثم یمن صقان رک او ۲ . یدعلوا رکذ هدهلحم ءا

 یم هلا [ خس9 یہ هسرابد بول وار یرتشم EE ددع

 ۱ [ .ردا] كر
 یمسم نع [ یهطروع ] « ددع [ ناقط هسرابد ]۳

 ا و شا قرق ] ین هل س ەصح ندشورع یللا نالوا

 مسقن» هنمثم ءازحا ن ءازحا هلهحو ینیدنلوا رک ذ اما ارز

 نانلوانا هدعس نیا هطروع روک دم | رک او ] غ .زولوا

 یسهلصف هسراتح ددع نوا زو | ال2۰ ینعب هدایز ندرادقم

 !قایهبهدام « ۲۲۲ » [ . ردکمبا هطروع ] ددع [ نوا نالوا

 . ردلکد رحم یزنشم هدنو و

 ر ] نالوا ندناوزوم نالوا ررض هدنضبع [ كلذک ]

 یمکحهساناص ] ررح هحورب [ هرزوا قلوا هیفزو غاي یحوف
 رو قرهلوا ند وط ع رو ذم هک [ ۰ ردهرز وا ۵ ean اونم



 E ۳ یا یو ا يک اردا لیتصف سا
 [ ماع |نیغب لوا ملستلا دنع [هدقدناص هشورع روا ی

 نیفی لوا [ و ] ۲ [.رولوا مزال عب هسرولک ] هلک یللا ینعب

 بولوا ریخت یرتشم هسیا راقیچ هلک شب یرف ] الثم ینعب صقان
 هسیا تسا ]۳ [.ردبا] كر 1۳ هلا [ خسف یس هسا رتسا

 ۔هصح ندشوع زو شا نا وات یمسم کک ] يهد شا قرف

 ۱۳ شب روا هشورم اوو تر اوس

 ةدلب لها قها هزارلا ی ال ةداعلاوا طفل اطورشم ىم

 لحر یطعاف توافمال هحو ىلع عاشو محالاو زا رعس ىلع

 عحرب ةدلملا لها نم نا فراعتملا نم لقا هاطعاو یرتشاو ان

 مزارف فراعتم هيف هنالزبخایف عحر الاو نلا نم امهف ناصقنلاب

 .عویبلا ىف راتدر عي الف محلا ىفال لکلا
 مقلم همم ءازحا نع ءازحا هلغلوا ندنآاستم یادغ

 هدقدلناص هشورغ زو شب هرزوا قلوا هلکیللا هلتهح یخ لوا

 ردا نشو رع ىللا رو ترد یسهصح نون كيال شا قرف

 اس لا الی یل دار نه لوا |( و ]ی رام در

 ىلع دقعلا عوف ول [ . ردکمیاب زا نالوا یسهلصف هس راق ىح

 (۲۲۲» ۰ رک عیابل نوجف دقعلا ی لخدال هلع داز ۱۸ ناعم

 . ردلکد رحم یرتشم هدنوو !قاب هب هدام

 ا ر اپ ت ا لا هالوا نینالکم ءو
 ه کیا یحنکبا و ههرقف نالوا تراش هلیقر رب هرقف نانلوا



 E 4 .ردراو قرف ه دن فص و a هسالخ ۳ ۱

 هدقلوا هلا راشم "القتسم یک ینبدلوا | ةمقوا ًاذو 7

 ناک اغاو .ملخا دع ۳ هلو فصو نکا لصفنم “یش ید 3

 یاثلا نود لوالا رضب صیقنلا نال رادقلا نود افصو عرذلا

 سل امو فصو ناصقناو ةدارلاو ص ةا

 نألا نم یش هلباقال عبلا یف فصو وهام لکو لصا كلذك
 د نغلا نم اطسق ذخأيف لصالا هبشرف ادوصقم نكي ملام ىنعإ
 علاق یقشم

 نزولا تج دوخاب و نلكلا ت هدایز لوا

 تحت دوخاب نلکلا تح هدایز لوا ارز یک لا لخاد

 3 مزال یدر هعناب ها زا هدهحرد رولوا لخاد نن زولا

 توااوا فالتخا هدنرادقم نعت كزا هحرد و یی كبو

 لاق + ردراشم د رونلوا دع زا مرد مرپ دود ا اک
 لقو ةأم ف مهرد فصن ليقف هردق ف فلتخاو ا یف
 رثک رشع ی قناد فسو یا نعو هل کح ال ةام ف قناد
 نام ,داتسلا زفقلا فو راتدلا ىف وفع هح نود املیفو

 ."نُم بفصت

 ندیوط ییادغب نبغي رب ] نالو | ندنالکم [میاب الس]۱

 لک یللا] یف وس كودا کو ین تار 9 [قرهلوا

 كنسهلک كنعوم نیفیوا [دوخاب هشورغ زو شب هرزوا قلوا



  ندناراخ نانلوا ناس هدمداس باب رک | [.رولوا مزال ما

 هلع ءا .ردقوب هقفص قره هدردش وب هکنوج !هسعو یر

 .زالوا زمحم هدلوف سم یرتشم بولوا كنرتشم یسلک كعسم

 ندرادقم نانلوا ناب عوم لوا ملستلا یدل [و] (۲)
 بولوا ربح ] ییالوط ندهقفص قرش |[ یرتشم هسراقح صقا]

 هکرکم [ ردبا ] كرت یتسدلک كعومحم هلبا [خسف یعسب هسیا رايد
 رات در هدا ضق كروب ینفیدلوا ناصش مسییم نا

 | یرادقم ندا روهط هسرلبدو 1 (۳) ! قاب ههدام ۰

 هو [ . رولا هلسهصح ندنع ] نانلف همست نوجا عو

 . نمهللوا رابجا عراب هک ا و كرادت ندحراخ یرادقم ناصه

 شمر و هرا نوا هدایز ندرادقم ندا روهظ هعیاب یرتشم

 و . قا ههدام «۵۷» .ردا دادرتسا یسهدایز هلا

 یدل [و] (4) . روند « هقفص قرف رابخ » کلر

 ندرادقم نالوا ناس هددقع یاسا عو لوا ملستلا

 ناس 2 دقع RE ها هدام | هسراقیح از ]

 [ .ردکعیاب یسهدایز ] ندنآ هلفلوا عقاو هنیرزوا رادقم نانلوا

 زالوا لخاد رولا تح دوخایو نلکلا تحت هدایز لوا رکا

 نماشا لصفلا نک عساتلا بالا یف هدنه هسا قوح هدهحرد

 ناعم رادقم سس ارز .زالوا رحم یرتشم هدنوو .عوسلا نم

 مزال عس هلفلوا دوجوم روک ذم رادقم بولوا مقاو هتیرزوا

 هدناعورذم هسیا ردقو هنفیدلوا ردق هدایز کهدنو یک ینیدلوا



 1 هدام ۴۳ 2

 [هبهراقتم تایددع] عیج [ و] تالیکم عی ین | تالبکم]
 نم ءازحا یی [ندنانوزوم نالوا ررض هدنضعد] و قارفت

 ناب یرادقم كعومج ر ] ندعیم نالوا مسقنم هنمشم ءازحا

 كع و لوا زکلاب هسکرک ] (۱) [هدقدلناص] عومتوا [قرەنلوا

  ندنالکم عومم لوا [ كرك ] (۲) [نوسنلوا رک ذ] ةلح [یم
 [ و ددع] رم هسا ندآب ددع [ اب كنس هل. ڪ | رم ها

 [نوسالوا لیصهو نام یساه كنزو] ر( هسا ندنانوزوم

 [ .دولوا حیح مس ] هدعومم لوا یغد هدنروص یا ویا
 كع و2 لوا یی . عوببلا نم سداسلا لصفلا لق هصالخ

 هلغمالوا دع اب نزوا لک هدعس نیح .رولوا شملتاص یسیلک
 . نم هلند ردلکد حج 7

 كنماسقا و دارفا هلا رکذ ین كعوحت زکلاب هدهدام و
 قرهلوا ندناباثم رلذوب ارز .ردقو قرف هد یرد ذ كنسام

 .ژرد زالو تواقت هد ی

 ندهدام ۷ ۰ هلا هدام ۲۱۷ ینعل ع افازح كهدام و

ECروشوا نا یرادقم كعوم هدرلهدام زو هکرد وش  

 . رووا ناس یرادقم كعومت هدارو کولاح یدبا
 ئاشا ین [ ماع ] عو لوا | ماستلا یدل طقف] (۱)

 مدنسلک كعومت ل وا [4سراقبح | رادقم نالوا نا هددقع



 ینآ قرهلف فاضم هوط یدقع و كرهسعا رکدذ ی ددع علا

 دن ا هدفدلا هلهخ لا ید یرشم و هدقدناص

 رولوا کلم كښرتشم یسهدایز هسلک هداز ندهقبط زومرد

 . عوبسلا ف راتم در

 نالوا 0 « عو كنسهربخا ٌةرقف كنهدام ۲۷۹ اذكو

 در ردعرف كنهدام و د یتروص یسمقح هدایز ندرادقم

 . روکذلا لحا ی راتح

 جافآ رب ندهنسکرب رکید نوجا نودوا هسمیکرب مکه

 نودوا كوب چاق كحاغا لوا نفرط هدکدتسا قلا نوئاص

 ۱ الرح له نوا نامو فک يحتقر
 هرکصن دک دنا نم ینکچ هلک لو یعرکب كحاغا روکذم ید

 هدعل E نوتاص نده یحاغآ رو دم همت لول

 ۱۳۰ هر لوا تق هدایز ندکو یر نودوآ هدک دک

 هزار یدلوا لخاد هدعس دقع یسهلح ارز .رولوا كنسرتشم

 . عوبلا نم راحشالا ف عون ف ثلاثلا لصفلا ىف

 یراح هدعینم هرژوا ینیدنلوا رکذ هدالاب یمکح كنهدامو

 ةطنا همواس . تولوا و یعس ی و هادن یک ینیدلوا

 اوا رالف مهرد ةامتس غلبفا ویساحو نیعم نن زيفق لک
 اطلغ اہف نارهظ مث ایت RE هاش یرتیفلا

 اس هر هم زاد ال
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 ندقدلا نواص یالرر دودا مولعم هسمک ر هلغل وا ز 4

 ردق وش مدل | نوناص ا قلوا مود ندا: ی ا

 دودح نامعا عیب و ود مر هحینکح هدام ۲۳۲۱ ردنا ص

 كرههعا طرش و رکد عود و عارد یا هلسهللصا تابهو

 هلع زوس هدراکنا یطرش هدنرلکدتا فالتخا ود مدناص

 ! قاب هنح رش هدام ۷۰ . ردکمناب

 < هدام ۲۲۲
 عقاو هنیرزوا ] لام [ ادم ] لوبقو باجاو [ عیب دقع]

 رادقم لوا یعب [ راتعا] هلام رادقم وا ا یا قحا هسرولوا

 درج یسهداز ندرادقم وا هسقو 5 [ روتلوا] دع عم لام

 یرتشم اي میاب دوخایو هلیسملوب هدکلرب هللا رادقم نالوا عییم

 .زالواشملناصو لخاد هدعس دقع هلیسعا نظ لقا اینک | ینآ

 هدنسهدایزندرادقملوابولواهلالوفو ب داحما ع داقعن | کنوح

 .زالوا شما اص هروک ذم هدا ز ی لوقو باحا

 هلهخ و ییدناق نا هدنیهمیار ةرقف كنها ۲
 ندانوزوم نابلوا ررض هد نطور هلا هرافتم تایهدعو تالکم ۱

 ناس عو لوا هدقدلتاص قرهنلوا ناس یرادقم كعوجر

 باللاف هبدنه ردکمیاب یسهدایز هسراقبح هدایز ندرادقم نانلوا

 . حيقسو عوببلانم نماثلا لصفلا ىف عساتلا

 ېکلدأ نط هقبط زو ترد قرهلساص دغاک بوطر اذک



 املا نار ا اصح ناک یدرا املا ۽ مج نا هن ال اصح «

 RLS هللاو عیبلادسق الذل لوا ی تاک اهم دوحا «

 هک هدام ۲۲۱
 هلغل وا ندناعورذم ىمي ندناردقم [ تاراقع نالوا دودح ]

 یکی نی دانا هللا مود و عارذ ] هلهحو هدام ۲۲۹ و هز ا هام

 « تاراقع نالوا دودح ینعب [.رولاص ید هلا دودح ناعت

 هلبادودح نیم یکی یدلوا حیخ هدقدنلوا ع هللا مودو عارذ
 .رولوا حح عج هلی هه وا ناس مود ابو عارد هدب واساص

 کلا هدقداتاص هلا دود> هنارا یه دد هص عر هدلاح وش

 ا راتعا الر هان هسقو .رونلوا رابتعا هدودح
 بولا نواس هصرعرب هنا دودح هئاراو دیدحت هسمک رب هلع ءاي
 وش ا و ردعود ردفوش اب و ردنوشرا ردقوش هدنسارتشا نیح

 هدقدنلوا هحاسم هدعب هدلاح یبدابند ودا باعیتسا خحت هاکردق

 هسلوا رهاظ ییدما باعیتتسا مت ردقواو یودبا ناصق

 . ردفو راح نوجا یرتشم

 هدقدلوا ردا مس هب bE 3 تا كلما :هسمکار مکه تن

 عم ود ردعود ییا اش د نیک درتس وک تودنا ۷ یدودح

 ااو ۲ هتنک لوا تا تورا هتک وا هدلاخ ییدتا
eها ورک ییهروک  

 هلا دودح دیدن وډه و مودو عارذ مه كناراقع هتشب|
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 3 زکلا هدقدنل وا ود هشویع ردق وش یسهلکيه یادش

 ۳ هدهلک یا رکلاب هدفدنل وا 0 3 یس لیک کیا نه

 لوایف ررغ ررد زالوا زاح هدنسقاب بولوا مزالو حب
 رد شلدا حیحر یهذم نیماما" اال اک . عوبلا

 . قا ههدام ۷ ۰ ملخادبع

 یسا رر سه لس وق یروسر م یعا كهن واقتم تایددع

ES rجوارهایویمار ییا یھ هد راد 3 هد هسا ار ولس هل اص ود  

 .یزمشم هسرادقم كاک هدساح هدف دا 8 ود هردق وش اا

 یرتشمو هساک قفاوم هرادقء« نانلق هیمست یوطو هسلوا فقاو

 یودا هباع قفثم یزاوح مدع كعس هدلک هلس هسا لوف

 . رد وا رب و 9 هدهب دنه

 ىع تفح و هدق داناص وند 1 کا ره الاثم اقا

 ندنک كدرفو هدنروص ییلدقح ك یر بوبمقبح ازش

 رهاظ می داسف هدنروص وب هلتهج ینج هلوا لوهم یسهصح
 كنزاوح مدع كاع هدر دقن یا دق مح تفح وک هدهساا

 نرشع اهم ناش لک ةئام امنا ىلع مغلا نم عيطقلا اده م و

 دحاو < رال یمساملع هدحو ناو دساف عییلاف اهرد »

 نها نم اسم دا لک ,e فرعاال هر ال لوهح نناشلا نم 0

 اعل املا مه هاش ها سیا و املا یرخا ةاش مض دعب الا»
a 

۶۰ 

 ر

 FARE ۰ ماكملا لج حرش
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E 
ll 7 ج هل غمقح نا صو ۳ هدایز مدیشعا نام 

 هم هب د ملا یسهلصف ندرادقم وش ابو م هتسا

 تایددع ۷ ۰ ۰۵ و هانوزوم ۰۳۰۲ و هنالکم ۱
 .ردلاثم هاعوردم ۱۰۰۵٩ و ههراقتم تانددع ۸ و هب هن و افتم

 كرهلدبا ریدقت ا هنماسقا و دارفا زکلاب هدم نبح هلهجو ون

 هلع ءان .ردلکد طرش یشوا ندسخر كناردقم نالساڪ

 ردق وش ۱1 ره یی 1 نيغ ر هلا یادش نیل ۳

 امهر دو فسو یا ماما قعاص هرزوا ,قلوا هشورع

 عقاو هننرزوا یمه مس دقعو حیح هروک هیامت هللا

 سه و ر کلا هدقدلناص ود ۳ ه هسحو . رولوا

 یسهلک جوا رهو یسهلک ییازکلاب هدقدلتاص ود یسهلک کیا

 . زالوا عقاو هننرزوا یسهلک جوا زکلاب هدقدلتاص ود

 هشویع ردق وش ورق یهوزوا یهدنغا ی مک تن

 هلنا.ههم ر دو فسو یا ماما هستاص ند وط هرزوآ قلوا

 . رولوا حح هروک هب یلامت

 ولاا ندسحر یکااب و :موزوا یهدنغا

 زوحامف ثلالا .لصفلاق هصالح نوسلوا ندهفاتحم سانحا

 لاو. عرزلاف رخآ سنحیف زوحمال امو هغ
 مظعا ماما بولوا یرلبهذم كننارضح نیماما هداموب

 دارفاو ماسفا نالیدیا همست کلا عسب دقع ی ران رمضح

 ناغل رب هک هل وش ردشهروس دامحا یفحهلوا مقاو هترزوا



 وه 1 e 5 ناس ۳ كن 1 تب ۱

 نام هدنسهیلات داومو هدام ۲۲۳ د یساشدردو یسحینحوا

 ۱ : ووش وا

 [فودوا قباق رق] اب [و] ۲ [ ییادغب نیفیرب ] ۱ [ الشم ]
 یروسرب ]ای[ و ] ه یتا لوط رب ایو 4 یلاب پوک رب ایو ۳
 ۸ یزو راف نغب ر ابو ۷ نود یروس رب ابو ٩ [ یو وق

 مولعء ابو ۱۰ [ ییهفوح لاتساب ر ایو] ٩ ییهطروع هفوک رب او

 ۔ چوا ره ایو کیا یھ ای رب یه ییالرت كل« ہہطق ر دودا

 چوا ره ایو کیا ره ایو ر ره دوخ |اب] و [ یسهلک ]

 ره ] دوخ | ایو یسهیق ] ییا ره اب ر ره ایو [یسکج ]

 ندنکد زئاح قیلتاه.وید نماز با رس

 یئود ره دوخابو [ یعارذ ] ییا ره ابو ر [ ره دوخاب]
 مس دقعو [حبخ قفاص هرزوا قلوا هشورغ ردق وش]

 وا اب ۳ نودوا قیاقاب ۲ یادش نف وا  ینعع یس+ل

 ا ٩ نویق یروس وا اي ه غاب ملوط وا اب ۽ لاب پوک
 هطروع هفوک وا اب ۸ زوراق نیش وا اب ۷ هود یروس وا

 الرا دودح هلا دودح وا اب ٩۰ هقوح لاتسا وا اب ٩

 یسهلکره کلی دقع هسقو . [رولوا] مزالو عتاو هنیرزوا
 ره اب یسکحر هدقدلناص ودیسکجره اب یک

 یعارذ ر اب یددعر اب شو ر هدقدنلوا عس ود یا

 ردقوش یوطوا یرنشمو .زالوا صوصح هسرزوا یغودر اب

۳ 



DT Kn RE a E ۱ 1 2 
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Eو ماکلا ررد  

 کس اف E هس وا مولعمو لاعم راد نالبدا شا كاذک

 ۰ قاب هح رش هدام« ۲ ۳) ۰ رول وا

 4 هدام ۲۲۰ + 9

 كنسهلح و | لردا ردة ام هنماسقا ودارفا یکاابكناردقم]

 [ حح قئاص | قرلوا [ ند وط 1 قرههلوا هم یک

 [ دولوا ] مزال حس هد وط و فا و هنرزوا یوط عیب دقعو

 هلکادبا لیک یعومم نالوب مریم و یی هدعب سل
 هست زکلاب هسحو .نوسلوا دارکونوسلوا لئاز كرک لاه

 هروک دم تاردقم . زال وا مقا و هسرزوا نالبدا

 مسانلا بالا ف بدنه نوسلوا یمیق كركو نوسلوا ىلثم كرك

 .ملخادبعو ررد و راتشدرو عّوببلا نم نماثلا لصفلا ىف

 رب هدنغل دل وا حلطمو E ANE E هس رادقم كس وطو

 ترد هحیاشاب هدنعس كناردق« . روك دملا لحاق بدنه زالوا

 .ردشهل وا ناس هدهدام ۷۲۱۷ ةهکردعس فا زح ۱ ۰ روللو لاحا

 درورپوس مج کهن : دات فا زح ضد مس هلهح و هدام ۲۱۸و

 LE هردق فرعاالرححو ءاناب مسلاهفزاجا نمو هدراتح

 كتسوط طقف كردا ردقت ام هنماسقاو دارفا ركاب ۲
 ناثلوا ناس هدهدامو هتشبا < ردقفاص قرهملوا ناس یرادقم

 یرادقم كس وط طقف بوما ردنا ۳ و س. 3

 و



 . قاب هب هدام CNN ارت لا نم عسانلا لس و 3 ۳

 ناعم نانلوب هدننورد انب هدیوئاص یناتب ر هسمکر مکه

 ضقن اس هدکدتنا اشسا یرادبمهرک و هلغوط ن ایو یرلکرد
 هقش هد وزو یاس . لوا یرنشم یی شملتاص هرزوآ ق ةمل وا

 بدنه رول وا ها EE نوناص هرزوا كما لق هر

 . رو زلا لحمل ایف

 ادرةمارز . یدلسد نالوا ز م یل

 : زالوا زا یباتتسا ندعس كدبش نا

 قاب هترشو همدان عرف رولوا فک هسرولیدی ات
 . رولوا هلهح و کیا یمانرا و

 یوضع كوف ر او یسب روا ET هک میم « لوا

 لصتم ءزح كشر کند یک یسهلح كف لح دوخایو

 . وولوا هلا قلوا لوهج متيم نا هخو . 6
 قلواكنسودنک نوفق ر نعمرغ ندروناوش هو

 رولوا دساف هسناص هردقوش ینسفاب هرزوا

 یتسورواب راق | راناصینا وح هکر می اثم یدل

 لح دوخایو ینغاحاب ینغوروف نکیا رااص ینویق غاص دوخایو

 یسەباح كف کیا راناص یش و ل
 قلوا كنودنک شوکو نونلا نالو هدنسهشف 8

 لرانوب اریز ۰ رول وا داف هسنیا عيب كرديا انتسسا هرزوا
 ۰ قاب هنح رشهدام «۲ ۰ ۵) ۰ ردلکد ۳ اح جا اد رفتم



 ۳۹ E ماكملا و ۱ »۸

 هرس :اص هرزوا لاو هر شاد دب ی وش که

 . رول وا حح

 قرط مولعمو ناعم نکیا راناص یسهاخ هسمک رب اذک

 اف لصف ىف ناخ ضاق نع یورشا رولوا حب هسشا اشسا

 هلثما نالیدبا دارا ًاحرشو ًانتم الاب هحور . میلاق لخدب
 . زدىسەلثە| ىنا

 هرزوا نق یرویم قح كنسودنت ر كلذک

 8 تشوآ اب » یتسهفر الوب نالو یلم ین ییصاخ قیرط

 و تا اها ةرروا قلاق یازف یخ

 علا یف ناخیضاق رولوا كنقاب یمسم نتو زاج هستاص

 . دسافلا

 ا ثالم کر هرزوا ییدنلوار 8 هدالا كلذکو

 E زوح نالوا هدر هروا كن هابل وا هدقدل وا قحهاص

 جاغآ روک ذمو كنمرتشم هجابو حب مس هسدا انثتسا هلب رارق

 كحاغا روک ذم هسمک لوا هدنروصو بواوا كمياب هلبرارق
 هنا كنهحا اي و هدک دا دا سم كا عم یتسهویم

 م>یسودنک دوخاب هکمرو نذا همیاب نوجا كنا عج و

 عسبلاق ناخیضاق ردرویحم کعا م لست هعلاب یهویم بود

 : و هد دح هعو و دسافلا

 ید هنرزوا یلم دکل ته لوا یرنشمو

 تابلاق ههدنه رول هدا عاما اس ینا ندنسملبا



n. 
 قلوا هلا یرارف رحش وش ینعب ا سا هلا یرارف

 ( رولوا زئاح اشتساو مس هسید مداح اکس یضراو

 قاب هرلهدام ۲۳۷۲ و۲۳۱ و۰ .
 یعدكیو : ردنالوا لح اد هد رک ذ ۶ و مسق

 یساشسا ندعسم  ۲۳۳ ۰ Eقاب هددام .

 هرزوا قملوا من یسهلک نوا كیادخب نفی وش عیاب الثم
 ۰ رول وا حیخ E 2 هساد م دیاص 2 هردو وش ییسقاب

20۰ 0 

 .هززواقلوا من یددع نرا وب كنوت یروس و مد اک
 اشتساوعس هسا لوق هدوا بود مدیاص کس هردو و و

 ىب ادرفنم كنآ هلفلوا مولعم اتسم هتوح وا
Eرواوا می ید ینادتسا  . 

 یک هلک ردقوش دیر ییللسم ہور یادش ناغب ر هلو

 نوساوا عیاش ءزح یک میرو ثلث كركو نوسلوا ناعم ردق

 اهرب علایق لخد اف ی واعحط

 رایو ندغای موطرب ايو [ندنسهویم كحاغا رب عیاب الثم]

 ردقوش كادغ نار ابو [ یتهف ردفوش ۱ ندا بوک |

 ردق وش هلا راشمو نعم كنوق یزوس ر و 8

 هشوع ردقوش | یسقفا هرزوا قلاق ةو ا ] یددع

 بولاق هرزوا قل وا یام کلر اب ییاسم و 1 حک ابن ار |

 1 ۰ رول وا ۱ ام كارتشم لس اسم ۳ ۳ یسقات



 1۷۱۲۲۱۲۳۱۵ rat کلا ردد N ۰ سد و هد

 ا و ۳ 2 كوا ا باق وا ۲ ات هرز وا

 سوا ا یاب ا يع ردو هب هحل وا ملست توالت راط

 بولیط وا عیبم هللا شاط ابو كوا باقوا یتح .ردطرش

 هدقدل وا عیاضو بافق شاطابو كط وااو باق وا ارز .رولوا

 el عیب و 3 یدا EE ردو 2 تاق وا 0۳ کرام

 قاب هی رش هدام «۲ ۱۳) . راتع 33

 4 ا ۲۱۹ ۳

 نعم [ نالوا راح یسملناص ] هلاصالاب ىع اوا

 ا [رولوا ناخ د یساشتسا ندعسم كش

 . عوسلا نم عسانلا لصفلا ق عساتنا

 TT TLCS شر اب هک ىش نوا
 هدمیباعمت یک غاب کرس هیقردقوش ابو یادهبهلکردقوش كرك
 ادرفتم ىع . نوا سم تحاح هلاخ دا دصق بوشوا لخاد

 رک ذربغنم لوا مق بولوا مسق ییا نالوا زاج یسلناص

 ۳ u e كيو . رذالوا لخاد هدعس

 را لخاد دد رغ نم نالکو خییطم هدنعس هناخ الثم

 یخرا ناعم یا هلتهحو .رولوا ریاح یسانشتساندعسم كرات و و

 یحاغا رب نیعم نالو هدنرزوا ضرا لوا هدقدلوا قحهناص



(۱٩ ۱ ۱ ۳۱ 

 .عوسلالوا ف رع ررد زالوا زر اج مس هلهح و 2 هدملس

 عوفو موز هلهح و هدام را بول وا زال ر عن طقف

 A ودا او هر شاطو كلوا او باق لوا یرشم هدقدل وب

 .رولوا رب ی هس رب د .ر وا وا رم هدقدل وا تففاو و حلطم

 هد > رش ها هدام .عولالوا ق رات در رابا خسف هس رلود

 . روند « لاح 2ک را « کو هلهحو ینیدنلوا ۳

 دقت هل دف 5 ال وا لب اق هساکننا و ضاشا باق لوا رش

IREا وال نر باف لوا ارز .  U 

 لسز یرشم ادم ae :ردلود زب اح هو هس | رولوا لباق

 نکل .ردنا عازب هلا عاب ود یدملصاو یدملحا هج وبا

 هلهحو ون ءان هنلماعت كسان هدنصوصخ قلآ وص هلآ راهرق

 ۰ یلالاسبرش رد زن اح ۳9 +

 شاط ی قح ەل راط نا ارز ۰ ی دانند شاط هد هام 1

 م 1 هحل وا یش ر وشافیفخ E وراق و رابخ بوملوا

 اما بولوا حییح مس هسیا رولوا ملست بونلوا نزو لاحرد
 تخوم یتداسف كس یبا ل: یل تل

 عاز كناعرابتم ود یدلسک | ردق وش هلغمور و کن وج .روا وا

 .عوبلالواین راتدر رولوا مزلتسم یراما
 هلا هرابع و هکیدلد «بوتراط» هبوط وا » هده هدر

 ردق هعسم ماست كشاط و باق لوا هدنساش هرزوا تخت كور

۱ 



EEاو  

 ٩۱ ۱ nt st هی ۳

 نواص هرزوا قلوا هسش وع ردق وش ی رار ھ۵ یه

 یا ماماو ا روس هدن رلکدتا فااشخا ود مدلا

 یراح دارت و فلاح هروک «یلاست هلاامهم را دمخ و فسوب

 : ۱۱ هزاز و هصالخ رولوا

 4 هدام ۲۱۸ 7 ۳

 ۱ ٠ ساکنا هدیولوا عونصم ندروم ای جافا هک یابوبح
 ۰ باق معم ر | نالوا لباق هفعالبوط بولشکک ى هضابقناو

 بوتراط هللا شاط نعم رب دوخاب و بول وا هلا كوا و
Eكشاط و یودا رادقم ه كل واو باق لوا ردقههره  

 [ ۰ رولوا ےک مس هدهساکد مولعم ینیدلوا مهردو ھق چاق
 یب « جیم تلاهحو لوهح ۰ عییبم ردق هن ره هدلاح و ارز

 ؛یداب بولوا تلاهح اقلطم ندا داتسفا ی هدهسآ دانو

 ماست هسا هر وک دم تلاهجو هی دلوا تلاهح نالوا عازب

 حییخت روک ذم مس ءا هنغیدملوا یداب هعازت و عنام هسعیبم

 ۱ کاله معلا ملست لبق ككل وا و باق ردسق هن ره . رولوا

 ۱ لاحرد كعم هدهسیا ظوحلم یسلوا عازن *یداب هيلع ءاو

 ۱ تاک وا و باق لوا هدهلبلق تدم هلوو ییداک مزال یماست

 ههدام (۲ع». ۰ رلدنا راتعا هرداب هلتهج ییدلوا ردا ی اله

 E E ملست هدملس اما .قاب

 هلع ءاسو .رولوا ققحم يعوقو كنهعزانم هلنهح یتییدلوا رداب



 حس فاز : و

 تحت ی 9 وز ی رو ی رک هدکدتا <

 ی رمش» مو تولوا زر ج عس هسملخ ین دل و أ رادقم 4 یت

 « لاح فشک راخ» کو .ردنا خیس هسربد . رواوا رد

 رواہ یتسامنمو ییقمع داروقوح رود دم .یرتشم اما . نفت

 هلتسماملس ییرادقم كیادضش یرتشم قرهلوا مزال مس هسیا

 یش هقشد عه هدسد كروقوح روک ذم .EE را

 نماشا لصفلاف هدنه رولوا رخ هم هلک ۱

 تالکم ههنسک ر خا هنمک رت هعلوا رع یا 0
 مدناص افازج عاب 8 ندقدناتص يير

 فالتحا ود ردناصق ردق وش مدلآ a و اد. ی ۳

 رشع یداملا لصلا ین هصالخ رولوا یراح فلاح رهسنا

 ا کید E اما ! قاب هەدام ۷۰ ۰ عوي ا نم

 مدناص هشورع كم افازح عږاب هدیوناص "یش ر ندناع وردم

 عارذ ردق وش ینمب ةعراذم یرتشمو کد لوئسم ندناصق

 هدام ۲۲۰ هلغمقح ناص مدلا هشورغ كم هرزوا قلوا

 طقف . ردکساب زوس هدنراکدا فالح ا ود مر 29

 . یہ تلا رلود ا رب هدق دل و ۱ هس رادقم ك

 یک ینیداوا زئاح یی زو و الک كنانوزوم و كتالكم



۱ 

 ا ۴ 3 ۱ ۲
o E AT 

 یعس] هلا عارذ كناعورذمو یاص كايد ۱ تاوزونو

 لام سیار و یییدلتاص هلم رع كنساح [ یک ینبدلوا جی ی

  3ارز [ ۰ ردحیخ قغاص ید افازح ] هدردق ینیدملق

 افازح یک یفجهلوا مولعم ها رادقم نییعت یک لک عییم
  7ي ۰ دولوا حح عسو مولعم هلقاوا هللا در

 وا زح ه>یللوا هدایز ندعاص فصن هدر دقت ینیدلتاص هلیسنج
 ي ارج ید هما لاب سأر یک ینیدلوا زئاح

 گواه وام  Eاقا یضارتلب هجاطایدل مس ارز
 هکولاح بولک مزال كما هداعا ینفیدلا ههلالسم هدلاخ وا هسادنا

 زال وا نک# یدر هحنلوا مولعم ی رادقم .

 یراطف ا و 0 یمهلک قد 1 حیا الم |

 ۳ ا, تر روا یوشزا عام و دزوتوا
 یادش نبغي ر ] ا دلوا حیح قغاص وبد هم راب ربا

 ا [ یعاتم كند رب و یهلغوط نیغی رب و ینامص ماط رب و
 روت وک | ی افا زح هشورع رذق وس ۳ یرک

 نوشرآ چاق و ددع چاقو راطنق چاقو هک جاق نیفیو [ هسناص
 ررد [ رولوا ] مزالو [ جی ] عيب هلي هسلوا مولعم یودبا
 هدکدتنا باط"یییم نی روک ذم عیاب تح .عویبلالواق رع
 ند دیا نام راطنق ردق وش ینامص الثم یرتشم

 عانتماندکم رو امام ود مررو ناصه ش وعردق وش هلغمقح

 ع ویلا ین یدنفا ىلع نمهدنا

ON E ۱ا  

Th ۳۹و 3 يک  rE 
 4 ٩ فز مک ۰ ۱ 2

 e rey طب
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 : 2 ۰ دساقلا

 یضاریسهلح ین عا  هدیودنا قاها ی اا صاخ قلا ر ط ا

 ۰ را مهد | ماتساقا هدرا و 5 را شرع ها قا رط لوا هد وا وا

 قیرط لوا طقف . ردشعلوا ناب هد هدام ۱۲۲۳ مکه

 هر ندنارادهصح یق-هصح یسر ندننارادهصج

 اما بوشوا زی اح ینسکاص ES هاهح و و كم رو هسااص

 ۳ هدا می شم هل هصح هد رض یس ا اخ یف عا هنر هراخ

 . قاب هدام «64» ۰ ردشملیا رکذ یواتحط ینکحملم

 ةكرشلا ضعي ةذفانلارغلا ةكسلایا اهعادولو هدف اخذ

 4 نلاد لصف #
aیا لصف تسات بان یل  

 نوا ووا هدا داوم یقاعتم 4۹ع رب تنقلات بن ۱ ۹

 | ۰ رد ] یو
 6 هدام 1۷ #3 نت ۲

 تاردقمینعب [ كناعورذمو تايددعو تانوزوموتالكم ]

 لیک كنالبکم ىع [هلا عارذو ییاص و نزو و لیک ]| كعبرا

 نر
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 مالا ررد

 و ارا میم هسنلوامس ليسا ناس لح
 .دسافلا علا ىف راتح در ءاملا نم اشیا ردق یردال

 برش قح هحل وا مالک ل اول هوس كىوص 9 ۱

 ناعم تصن ندرم ر هرزوا يدا روص .هدهدام ۱ عس

 : رولوا وص اف برش قح هروک هنخیدلوا ترامع ندم ولعم

 هدهسعو قرف هدننب وص علا هاونف هلا برش قح هدلاح وش

 ترش قح هک هاب وش دز اور هدرلس هلراستعا قاعتم

 ۱۱ دام دف واوا لم اوفا وصو هضرا

 ا ا وض هدر هلضتف تافاق تاق بولوا ىح كتاف
 : ردز راکو تا

 ردق وش ندا ناب رح و تاوق هکر الاثم

 ع ههنسک رز عبد ربارب هللا تو دمت تارو یخ وص اروصام
 a رولوا حسح ها

 راج یعس روم قح هلهحو ک را ناسا

 .رول وا تولالا و رک ی 7 اح یس Er 2 رط هنا وا

 اراق همیکرب ین
 لوا هدعس نیحو .رولوا حیخ عس و هدقدناص ههنسک ر خا
 ۳ نالوا هم ها روتوا ناب یر كفرط

 هدعس نحو . ردرادقم نالوا ,ناس کلا نی

 یل كوس واج ڭكەراب هس زعل وا نام E كه رط لوا



 ید :دتافلا میل ن

 اف قاقنالالو .ردلکدز احهدتناورر و ردز احهدتناور ریس

 هاشلا فالتخا هیفف اهریغ برش ولف ضرالا كلت برش ناک اذا

 2 قاب ی 2 هب هدام ?A$» .راتح در رملاو حتفلا یفاک

 اد رفام « رولن.د ید لس قح کوب / هیلاک لس ی 7

 ی EAT VIIA تب 2 رم ع قم ىسماملو 0 اح ۱1 مو 3 ك

 تالیصفت یاطعا رش هداروا ر

 هزاوج ةياور لع رورلا قح نیو هس و وا
 ماو قيرطلا وهو مولعم لحم هفتا مو

 قح مسو لعلا قح رظن وهف ح طلا ىلع ناك ناف لدستلا

 لام وه ا٤ اقلعتم اقح سل هال تایاورلا قافناب زوال لا

 هضرا "نع ءالا لبسي نا وهو ضرالا لغ نك نا
E.هام اه لوهحم وهف هرغل ضرا ىلع هرمش  

 .راتم در هشت یذلا

 مس ةلاصا لیسم ةقر ارز . یداند لیسم قح هدا

 ناس لح یحهدبا نابرح كیوض یم لسم را 8

 ینعل ضرا ینیدقآ ڭا ندەراسو تھ دوخاو ین ٩

 قرهنلوا دودح نیعت لیسالا قح رابتعا رغ نم لیسم ضرا

 یکحهدبا نایرج كيوص اما . رولوا حیح عب هدقدشوا مس

 رادرفنمو .ردزاح ءاجالا ی ا دف مت

 هدنسه رةق ا هدهناخ كرتشم رب ر قا رط ید لسسم»

 و

E 



FAR in ی ۳1 ins 

36 e ۳ ۰ ی 1 ر ضرا وا داع هتسدنک ۽ 

 E یعل هدق رل ا( ص 0 قح رو دم هلا ضرا نالوا دیاع

 اع هنسالرت ثالمر هقش یحاصیرو قح یهدلا اهنا وانا

 ارو دن ع هدقدناص اعمهلیسالرتروک ذم یب
 . دسافلا علا ف ر در رولوا یراح یتا

 هدقدلاص القت.تم روم قحارز ٠ یداسد 3 هض را

 قح ارز . ردلکد زن اح رواسد تادایزلاتاور کوب ههدناورر 1

 .رداکدزاحیہ دارفنالا كق وقح بولوا قحر ندقوقحر وص

 هروک اکو . ردشعد ردزاوح مدع نالوا دمتعم ید هاشا

 ۱ .ردزارتحا یدق اعم

 هات د هعامش نا تاور کو هک هدتاوو رو
 «یناحتاسو لوق قو عاام هکرولوا حو طبس ۱

 یکودا هنیرزوا كلو یوتف قرهلوا تیاور و نالوا ح ۱

 مالا دعو دسافلا مسللا ىف درو حتف ردشملبا د

 . ی داخو

 هصح ندنع نوجا روص قح هدنسهدام ۱۱۱۸ كەل ۳

  هدرولمهلسد ردشلدبا حیحرت هبناث تاور هداك ءان هشیدناق
 ۱ دلروم قح «هصالخ . ردلکد یزارنحا ید ۳ هروک اکو

 رد ز اح هدتناور ر ییہ ادرفنمو < ردزن اح عاج الا یہ اع

 شافها عبا رع ررد ردلکد زی اح هدناور 2 2
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 : وا نانل وا ناس جت ۱ شن آ يد هد رش قح
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E E ا ENE 
E ا ۷ 0 9 01 

 ٣  0 Eتمجار ی 4

 «  ۳۱چک هدام 1 ۱ 1 8

 كلش نحو برش قو كرو قع امت هوا
 كب وصو هض را كنح وا ی۶ا [ ردزاح ی٣ ك وص امر هناونقو ۱

۱ 
 5 3 ردح کک ی اعر هاونق ید

 یی . رده رط شرا یسحنرب بولوا لامحا ییا هدضرا
 دنا شد رور یخ توا ترک ا طب ا ۱

 .ردتعاص رار هللا رو قح ینیرط هسقر ین . ردقهلو
 . ون لک ا مک

 یس .ردضرا كنسب رغ كهرط یمب كربغ ىجا
 ندنسبهص سع كم هنسه و هنس هک ۳ BA ةا ر الاثم

 کرا یب روکذب بک دا
 روک دم هسئاص هصحشر رار 1 یروم قح یون ۱ 3

 هدنو . ردح عاجالاب ید یب كروم قح اعم هجا |
 میخ یبهدارا خد كن تیا داعم کیا رکذلا فلاس

 مات هصیصتنو ناب بولوا یهاظ لامحا یلوا دهسا
 رات در ردنلوا كلدبا دام لاتحا یکیا ندشدلوا
 : e عيا ق

 روم قح دام ندضرا هکرولشالک ا ندهفنا تاحاضیا

۳۹ 



 تار نرود هدالرت بول رانک | ندا ۱ زونه یع

 ملابو .رولوا داف هنب مس هسیا ردیا بلط یتسلدنا غیرفت
 هدیویغا بلط یتسلدبا غیرفت لاحرد كنساصح یهدالرت رکا
 باقنم هتس مس هبسیا ردبا توکس ردق هك اردا كراتکا

 مطقلا همضولف هکیرش یضرب ةخطبملا نم هبيصن عاب ۰ رولوا
 کیرشاو ملا خسض م ام یرتعملا عيابلا بیصنو میل زخم إ
 . ىلع ربجمال ناسن الاو ررض هعلق ی ذا ةزاحالا دعب یضربال نا

 داف حلا نا هدافم و نل وصفلا عماح نع یہا ررضلا

 ضق اذا ىنعي لا یرتشملل میالا بصنو هلوقل خسفلا لبق

 لصفلا ف عساتلا بالا ۴ ۱ هده و هک مثلا ف راتح در عسییما

 ی
 هع را نم هند و رکید هسمک رب كاذک و

 یہ هع اش د هدنک | نالوا تاب بودا و هله> و

 هکراشم ارز ۰ رولوا حک ا 5 هتسد وا كاردالا لف

 هصح ا ی ردوو ر رض هدشتاص هنحاص ال وات ىع!

 ا ارز .رولوا دساف هساص ههسمک وا یسهعلاش

 كاردا زونه نکا هدکدتا بلط ینسهیخحتو غیرفت كنسالرت

 ف ثلاثا ق 3 ۱ يیدعا

 یآوکس هدنویما بلط ینسلوا غیرفت اما . عاشلا مس لئاسم

 راتشدر رولوا ۳0 هت هسا رولوا دتع ردق هنک اردا نکا

 .یقاب هدام ۷ ۰ .اهعحارف لصقل هفو هک ملا فا



 یناثلا لصفلا ىف مسات بالا یف هدنهو و هزازلا نع تا رایت
 وداع وا خلق اه دلرک نالوایزشمارز .عوبلانم

Oروى ا یس۹-ص كن اب ها حفر یا  

 .زلوامزال هلسدا هسا ررض .رولوا ررضتم  راشم ندنشدلوا

 .قاب هتسهنناب درقف كتهدام ۵۶

  نلحر ناب راد ةکرشلا تاس لوا ق راتشا هر ف لو

 طرمش هعا نا اما واحمل هال زج رخال هسصت امه دحا عا 1

 طرش هنال زوحم الف والا اما مدهلاو عاقلا طرش وا كرتلا

 زوجمالو عیلا ىف ةراحا طرمشکراعف علا یوس یرتشملل ةعفنم

 2 مس یذلا كیرشلا اررض قال ماقلاو مدهلا طرش

 هد وتلوت را هدن راض را ها رتشبم كنسمک چوا تالذک

 نود ارد الا لسو یسهعلاسش هضم E لوا اکرش دحا

 لاحرد 3 یرشم هدف داص کیرشر N 4 هب ینحا ضرالا

 بلط ینسفلوا مق بولیع كرانک | نیدعا كاردا زونه ىنعإ
 هل واو تافتلا هنسلط مسه هلب و و ۰ رولوا ناف e هسردا

 نو یہ میابو i بول وا رابتعا هنساضر كنکراشم

 ۰ قاب هراهدام ۲۳۱/۳ 9 ۰ .رلرولم هدنا

 هد ويما باط شیوا مسه بولر لاح رد کا و

 .رولوا باقنم هتح م. هسیاردباتوکس ردق هنک اردا كرانک |
 قاب هب هدام »چ« .یدلوا لاز 2 منام ارز

 لاحرد 53 لا هد رده ید اص ENA کیا مکه تن
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 عاهرال راز اح هن هسالوا عار و هاضرا تحاص نذا الرات

 .هکهمشلا ىف راتم در دسفلا

 ۱۱ یرغ ندلاوما واع ار طاح هک یا الذک

 والثم الیتسا یجابم لام ای تبصو ای ثرا اي باما ای ارش الثم
 هبرآ و یادش نالو لرتعم اعاشم هدنرس نالوط ندبس رب

aS.۱۱۰۱۰ ندا تانک رام وهم اش هصج  
 ا ر ىدا قو صذا یراچم رولدا هوا
 هکردانتتسم نیسهرخا هرقف كنهدام ۱۰۸۸ ندنمکح هدامو طقف

 و  مهدیا عس هرخا نیرقلوا ذا كنکراتشم هدنآ
 ۱ ۱ الا تلارب ا ل تانا :نااصف ااا

 : لاک لا تا ایفلوا نا هد هام
LLارز .یدلسد ا هدروص یییدلوا ثعاب هررض  

 هناکرش ضع ابو هینحا ییسهعلاش ا ا 4 هشه زر

 هدشلاص هاکرش ا یشدنلو ررض هدردش ییداص

 رواسهلعاص هاکرشهلج همواش هصح هدراتروص ینیدعلو ررض

 هکراش« یک ینحهسهلساص هاکرش ضم ابو هینحا هدانا
 ۱۳۱۰ رام مه ا و دلو رز رخ یدمدفناض
 یمهصرس :هک هللوش .روللوا لیصقت هدبنآ لئاسم مکهتن
 را و ام هاتشالا ااغ هسک ینا یناس یهدنرزواو

 یتسهعلاسش هصح یهدنتساس# کلا یسر ندراکراشم كنةناخ

 لس تاعقاو نمههاص ید هب ینحا یک ینحهب هه اص هلک رش



 ۳ 1 ۰ o4۳ اکا لج حرش

۱22۱۷۸۸۱۷۸۱۸۸۸۸۸ ۷۷۷۷۷ ۷/۷/۷۷۷۷ ius ۰ 

 ار ترش ام n ارز .صەناص ا ید ییدهصحم

LNلکو ك رکد یر .ردینحا هدفرصت رضم  

 .کرشلا نوا ف رات در قا هدام ۱۱۷۵ و
 ییدلوا كلام كلارتشالا لع ملا هک رک مک را

 ییس هعب اشهصح ندهراسهعتماو ندراحاغاو نودوااب رتسا اب هور "

 امن اش هدب راس هک ا یک کج ەلیبەنابص هب ینجا نذا الب

 ندکدتسا كاردا رلهونمآو تاعور راس و نکا نالوا كارتشم

 ندکدلک هنتسهدار یمالیوط و تما نير تواول

 یر ندنارادهصح هحنلوا رضم قوا قمالب وط ین ا

 ندراهویم و تاعورزم زسغابو زسالرات نالوا یام ینعب زکلاپ
 والم یحهلسهدنا عج هک نالوا ؟راشم یسهعلاش هصح

 را 4 عطش نا یرتشمللو . روابهدنا ع یخد هب یذحا

 میس یخ د هدکلر هلا غابو ال رت ثالمهدنروصو مک هتن. ررضمسقلا یف

 .یک کج ەلیبەدا

 ینیدلوا فرصتم E هلا (e د ا اذک و

 یرانکآ هلرتشم هدنرانبب ًاعاشمو عورزم هدالرت یربم ضرا
 نذا هینحا یتسهصح یهدالرات روکذم هسمیک لوا هدنولوا

 نوازی یا راک رار هبا غارف هللا ضرا بحاص

 كاردا زونه نک او شمام و یذا كنکراشم هسا عم ۵ یا

 ضرالا ىلع عیابال د الدا .رولوا حییخ هن هلی هلوا ش هما

 هرکص بونلوامس الواو .عوبباا لوا یف حیقتت عاقلا هفلکی ی



 ماكملا ررد ۵۲

 4 هدام ۵ ۷۷

 ف ۳ اش هدنس هسک رکید لس رک ۹ ۳۳

 ین دنوا تعا ناو سر و مولعم ندلام نالوا

 اد ایم یا لاک رش ] یک یحهلس هناص نکا هدنروص

 [ ۰رولس هاص| ید 19 اإ تصح راو [ ندا]

 هکنوج .نوسلوا كرکو نوسلوا تمسق لباق كرك عاشم
 هدنکلم یدنک سک یه هرزوا ینیدنلوا رکذ هدهدام ۷۲۰

 روک ذم فرصت یخد عد هلهجووبو .ردافرصت ءاشیام فک
 . رد دنسهلخ

 كلام كارشالا لع هلا INE ا ر هلتهحوب

 یک یحهلسهناص هب نر یتسهعیاش هصح هه ین دل وا

 ۱ هرواسههاص یخد هینجا قرهب ۲ نا ندا

 ین دلوا الام "کارشا 0 هر ِ و 2 هتن

 هلسهصح یهدهصرع یییدلوا نسم كنەاخ ییسهصح 0

 i هب ینحا ندا الب ی مس ا رار

 بلط كنکیرش هدنروص ینیدناص هینحا طقف .رولیهدیا مس
 نام هدنتلاث باب كمسات باک مکهتن .ردراو یتح ههعفش

 .ردشعلوا

 هرزوا ینحهلوا دافتسم ندنربعآ ینسهمیاش هصح هدهلحم

 كنکراشم هسخو بواسهنابص یتسهصح یدنک هی تا



۱۳۳ 

E۹۱ ماک لا ةلجم حرش"  

 فوقوملا حس ماکحا یف رشع یاشاباسلا یهدنه ۷" دفا

 .٠ .هداز دومو

 ی-سەطوا ر ناعم ندراقع كرتشم اعاش هلو 2 ها

 كناناصه ین .زاملوا حس هسئاص هینحا یر ندنارادهصح

 ی هدنه زالوا حح یک هدنسهصح كن 2 ەدە و هەدنس4۹ صح

 . عویبلا شف لصف ٩ ی باب ٩

 ۳۹ الم هدو ا کیا ارز .یدلتند هعیاش هدهلګ

 نعم فصن هزارفالالق كراقع كلم نالوا كرتشم هفصانمو
 .روحالامو هع زوج اف ثلاثا ىف هزاز زالوا زئاح هسلاص

 تباصا هنکراشتم دحا مسقتلاو زارفالا دمب كراقع كلم

 تولوالا قبرطب كما حس ندنفرط یحاصینسهصح م واعم ندبا

 .ردلکد یزارتحا ةسن اکو یظفا هعیاش یهدهلم هلغلوا حر

 فرصت نتراحالا ارز ءردشماسد راقع كلم هدهلحم نام

 اب "الک كنه رىما یضارا هلا هفقو تالغتسمو تافقسم ناثلوا

 عارف . . رولوا یراج غارف هدران آ بولوا زر یس 16 ی

 7 یا الثم . ردکعد راجا ا لوق هسا
 رلهملوا فرصتم اعياش كارتشالا ىلع هراقع فقو ر ولسراحا

 ییدلید هلا یلوتم نذا یتیسهصح هسیاراید یسغتق ندرلف ربصتم

 منام هنغارف كنآ رادهصح رکید .رولیهلوا غراف هصخسش
 یراج روک ذم مکح یغد هد.نغارف كنهریما "یضارا .زامهلوا

 .ردمزال ضرا بحاص نذا هدنغارو كن | طقف بول وا
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 تا یلماندل منم ها راتع كالم هدام هکنوح .زالوا

 هدام حرش .رولوا شادا رکذ هرکص ندصاخ « ماع بالا یفام

 یک و اب یلام یهعیاش هصح او ا و وداخل

 .قاب ههدام ۹ه »زالوا دفا هسا راتاص ینجا اما . ردسغاص

 مر دل وا حاضبا هدنراحرش رلهدام ۳ و ۳۸

 ندا هصح نالوا یراس هننزح ره كکلمر هیر اش 4

 ۱ ار یی اتقا هام يلوا زارفالا لق هلته
 یر هاش هصح و ندنظفل هعباش هصح یزوس زارفالالو

 حی قملناص هکیرش هعیاش هصح .ردینفمندلوق زارفالالبق

 ید هینحا هلهحو ینیدلوا ررح هه هدام ا

 ۱ را و الا شالوا حج قدلقاص
 ۳ ا كد ها قلك تنكر لح وتو

 سغ كنهناخ روک دمى یتسهصحفصن كيهناخ نالوا كرتشم

 هنسهصح كنیدنک فصن وو .رولمهناص هینحا ینفصن ناعم

 حسی حس ب ولوا فورصم هفصت نالوب ا كرا یتع

 ۰ راناص یلوضف یتمب اش فصن كلامر :هلهح وون اما .رولوا ذفانو

 فورصم هننرلیصت كنسکیا كراکراثتم روک ذم ع هسا

 هسلوا زج یر ندراکراشتم یییوضف عس وب طقف بولوا

 نالو یسهصح كزبحم هروک هییاعت هللا همحر فسوب یا ماما

 ه یلایت هللا امهجررفزو دم ماماو .ر ولوازاح عس هدنفصا "

 سر کلا مه مو فورصم هنر كلام لوا هر وک



 ۸۹ املا 3ج حرش

11111۱1۱1 ۲ E NV LANE r ها fite 

 نماثلا لصفلا ق عساتلا تالا £ هب دنه نو ملس درکو

 هدام هلا هدام 6 ۲۰۰ ) ۰ عویبلا نم تلاثلا لصفلا ىف هصالح و

 ۱ قاب اح مت و انتم هەق ا

 لماشو ماع د هروص ییا را یا یک کدامو
 الثم بولوا لم هو یسک ك راقع کلم - ٩ رو وا

 ثالم ر بیس ۷ رد2عاص از[ ەل یرهوق) ا 7 ی 2

 ندناراد هصح بولوا ك رسم ۳۷ ام ام ك « هک یا

 یندهدنروصییاوش ۰ رد2قعاص ا ا

 هللا امه> ردم ومظعاماما ید هدر وص کا طاق ردحیح م

 دا محا یغی دل وا طرشیسل وامولعم هد دز یربشم كن هصح واىلاعت

 ل ا مولعم ی راد ر تح فس و ینا ماماهدلاح یرافدروس

 و شرومدامحایغب دنلوت حسی حب ید ها وا لوهحمبولوا

 مظعا ماما هرز وا ینح هل وا PEAS ندب ربح مولعم هد هل

 ۰ ردشلدا حیحر یرال وف ییاعت هللا امهر د2 و

 اکا ندنسُه وارکد قرهلواقلطمود ردح. قعاصهدارو

 حر قغناصهکراشم ینهمولعم هما صح ر ندراقع كالمهکرولیش

 یلدا ص هب ینحا ۰ ردح ید قعاص ھن ینجا یک ینیدلوا

 نوسوا رک نوسلوا ۳ ۱۱ ندا نایب 9 لک وتو ی

eكنکراعم هد ر وص ییا داص هب ینجا ۳ .ر وا وا حسی  

 ممعت وش ۰ رول وا ناس ه د هم مش فاتک هک دزاو یسهعفش قح

 نشاوا هنع یفتسم هللا هدام وش هبا هدام رار هلا حاضیا و



o۸۸ماكا ر  
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 كن داف 13 هدلاح ینیدلوا بت نک شا :4وا ھوا

 تلع هدردق ینیدنلق هبمست نب اما بولوا یسهیمسآ مدع

 ید هدردق ینادلوا ناعم عسییمو .رولوا یتلاهح كعسم داف

 بویلوا یالوط ندم تلاهح داسف هدردمو هکرولوا دساف
 . رد-الوط ندشیدنلو قیلعت هرطخ ییلع کلب

 هيا رولوا عئاو هنن رزوا عاتهر اط علا الاثم یعل

 هدنح رش هدام ۸۲ هسیا و بولوا هدنسانعم مدناص کن ینآ

 مساتلا بالا ی هذنه ردلکد حی هرزوآ ینبدنل وا حاضبا

 دساقلا علا ف راتح در و عساتلا لصفلا

۷ 7 
 9 هام ۳۱ 3

 رلهصح كرهلىديا ست ىمي [زارفالا لبق كراقع كمر ]
 هدنرادنع ناعدامتم ینعل [ ینسهعإ اش هم ولعم هصح ر 1 نیو

 هضح نالوا مولعم یرادقم هدندز یرتشم رکلاب دوخاب و

 نم کت دوحایو | ی رشع دوخا یتئائاب نفصن التم] یتسهعیاش

 [.ردحبحخ قعاص] ندنفرط یحاص یهصحر ندهصح

 هل کید یسههح یهدهباخ نالف الان« هسمم ر یعل

 .یژښشم ینکودا ردق هل یسهصح کهدەاخ لوا كمیاب هدقدناص

 هدیویملسب كلرک و نوسلس كرك میاب . رولوا حیح هسیا رولی
 اما .نوسلنا قیدصت و رارقا یک و دا رادقم ییدد كنسرنشم

 نوسلس كرك عباب .زالوا حیح مس هسملیب ییهصحوا یرتشم



 6۵ ۷ ماکح الا هلحم حرش س
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 . عويلا نم مساتلا لصفلا ف مسا بابلا یف

 هدفدل وا ردا e ,ههنسمک ر کبد یهاخر هست 0۳

 هطوار نابلوانیعم ینعل هسشا اشنا سه وا ناسا یع ال ه دنجما

 یوق یروسر مک عزا داف هساص هرزوا قلا كا

 او ییا ناعم ربغ هدنگا هدقدلوا ردنا حي

 یند هدنوب هکنوج . رولوا داف مس هستاص هرزوا قملوا
 لصف لسق راتح در و سا یف هزاز ردراو عی تلاوت

 . وش ینوکی رب كنايميف كلذكو .حیقتنو اعبت میلا ىف لخدیامف
 هدایز ا و ناص ندنا هدلاح یییدلناص هرزوا قلوا ددع ردو

 عرفتم هنرزوا هدام وب یلوا دساف كع هدروص یتا دقح

 ۱ . راتحم رد ردندلتاسم

 ید رجح ءاقلا مو هذبانم عمو هسمالم مس كلذكو
 . رددشاف ییالوط ندعسم تلاهح

 لمانالب هر ندهعتما ددعتم  یرشم» «4تسالم ممه

 ییسم وا علا ینعا .ردقمالق مزال عب هم هدعاتم ینیدشناب هدب وشباب

 . ردقلوا شعاص ه یرمشم

 رز هنس f قرهشا هعاتم یر نددناع « دانم ع

 . ردقمنلق مزال ج هدعاتم نالا هدیونا یعاتم

 شاط هنا هعتما ددعتم یر ندسدفاع «رحح ءاقلا عس»

 . ردقماق عسیم ینا هسرواک تسار هنسدغنق شاط لوا هدیوا

 هسا نمی هکولو .رددساف یسپ رب یه كنهروک ذم هل عوس



 ی ۱ ماكا ا ۸٦

 . دسافلا حبلا فو ا ف

 الوا یزنشم هلفلوا توافتم یراتمق كرلعسم هدلاح وو

 را نتمش منا و ىدا لام نالو لقا یتمیق .نالوا كاله

 ی كنماض زوس رل ۹تا فالتخا ود ىدا لام نالوا

 اردا هش ۀماقا هدنسنکیا اما . قاب ةمدام «۸» ۰ ردکسرتشم

 «۷۷» ۰ دنسافلا علا ىف راتح در روللوا حیحرت یسهینب كمباب

 ارز . یدامد ندلام کیا نالوا یمیق هدهلئسمو . قاب ههدام

 قعاص هلکر ندنادش نغیوش . رد رااح ید كمهم هدیلثم

 ۱ ا ا مسلا یزراتخ دو یک
 هصح ندنسهلوهحم ر كيافوتم یر ندهرو تالذک

 قلعتم ههرو سم هصح یاب ىح زالوا حک هنا یتسهم را

 مس بویلوا حح یسارا هلس هسنا اربا ییرتشم نداوعد

 .قیههدام «۵۲» ,دسافلا عسا ق یدنفا ىلع رونلوا خسف هب

 یواح ا ردقو-ش یماسس اي نونز قلوا لیاط یزوراق

 ۱ و نوق او قمقح جر ردقوش ندا یا یو

 هفق ردقوش یوف ابو قمقح غاي هق ردقوش ندنا ینااوح

 هتفرعم ردع .رولوا دساف عج هدقدلناص هرزوا قملعاص توس

 ۱و ةدسفلا طو لا قرشاملا باللا ق بدنه لمعلا لق
 ۱ . دسافلا عبلا ىف نیتفل

 ی كهوافتم تیددع و تایمق ددعتم كاذکو

Eه دره رددساف ضعف قکاص هل رول دنا اینا یرادقمر ناعم  



 لرهح ید هدعبناج [هننلوا يم ۳ كرف اد ۳۹ 1

 [.رولوا دساف عس] هلتهج یودا
 هناخ یننق هدیود مدناص رتسا ای هناخ هیرتشم مییاب مکهتن

 .ردلکد حیح "مس هسلوا یعولعم كنسرتشم ینیدلوا رتساو

 هسرتسا وو وش كنسوډنکو هتنرتسا دریغ رتسا الثم ار

 یزسااتا ءزولوا لوهح اک اهج میم هلغلوا یلاتحا

 .یدشع وا د هدنح رش هدام ۲۰۱ یمکح كنو هسا د مدناص

 هدلاح یتیدلوا عون کیا یادغب نانلوب هدنکلم هسمکرب الثمو

 زناح هسنا عس ینعون رب ككرهیعا حرصت ینفبدلوا عون ىن
 .قابیخ دهنح رشهدام «۲۰۱» .ءافولا عب یتماکحالا لمتشم زالوا

 هه یرتشم كردیا تراشا هللام يا نالوا یمق عاب اذک

 یرب ندلام کیا یی هسید مدناص یسیر ندلام ییا وش
 هنعآ راح هل رکید رمعت و هعد هرزوا كءلقلوا رب هدقل آ

 دعب یتح بولوا دساف عرب ینالوط ندعم تااهج هسا صن

 یرتشم هسلوا فلت هدد یرتشم ندر هدیسکچا ضقلا

 هدام ۲۷۱ ارز . رولوا نماض یراتمیف فصل كنسکیا

 اهدحا بولوا تناما یرکید و نومضم هایتمیق یسیر هجنمکح
 بقاعتلاىلع اما .رولوا میاش نامضو تناما هلفمالوا لوا ندرخآ

 ینتمفكن الوا فلات 0 یم هب هدام ۳۷١ یرتشم#رلهسا وا فات

 ربعقتال و دعت الب ینلت قرهلوا تناما یرکیدو .رولوا نماض
 راتدر زالوا نماض یتیم ههدام ۷۱۸ هدنروص ینیدلوب عوق و



fماكحلا و ۵۸  

 ات واف هبدنه نالف کحو هتمیش ی حو مبطقلا اذه

 نه تولوا ید وم هعازا ا كعسم ارز «قاب هب هدام 0۲۰۰

 مس هکنوج . رولوا دساف مس هلکد | هلوا عازن تعاب هکلاهج
 مجانمالو عنامالب عي یصوصخح كالعو كيلغ دصقم ندارشو

 هکویلاح بولوا یتیفک یسلوا كلام هن كمبابو هعسم كنمرتشم
 ییعو ر د یرتشمو هملس ینعون ر حیا هحل وا لوهح عم

 دقع هدنروصو و .رولهلوا یدؤم ههعزانم كردا ماق هباط

 لا, تلاهح قحهلوا یدؤم هعازت اما .رولوا و مات

 هدّل | | داد یرتشم هردلکد دسافقئاص یعسم نالوا لوهح

 ناغ) وش دوخاو یر ندنرتسا یاوش علا هرزوا قلوا رح

 عابول اما .طرمشلارایخیف راتشدر یک قمتاص یتسهاک رب كيادشب

 اهلا نال حصب هناف قلاول وا قودنصلاوا تییلاذه فام عج

 . هناخ و عوبللالوایف راتدر ةربسپ

 جاست هلهحو ینیدنلوا رک ذ هدحرش یاننا داندلوهحم

 تل وهح نابل وا جات هماست و ماسناما .ردلوه نالوا جاتح هما ستو

 هارتشا ةعیدووا صغ نالف عاتم هدینارفا نک .ردزاحیس

 . عویبلالوایق یواطحط هرادقم افرعب/ناوزاحهلرقلا نم رقلا

 وش او [ یماشا هفاک غیدلوا كلام هىرتشم ماب الثم ]

 وش كردبا تراشا ههلاخ لمتشم یهطوا چاق رب ابو یهدهرق

 ردق وشاکس] یمایشا عح راسو هسلاو تاناویح یهدهناخ

 بولد مدناص هشورع
 ا لو هسید مدل | حد خو سم



 ۱ . قاب هح رش هدام C\ WD دسافل | ملا

 6 هدام ۲۱۲ ۶

 موقتم | هلا لام نالوا ] عافت الا حام ىنعل | موقتم |

 لام نالوا موقتم یني [ قلا نوناص لام ر ] رکید نالوا
 مس هدلام نالوا موقتم هدک دلدبا هبنارط لام نالوا موقتم هللا

 [  رد]یراح یماکحا دا رلهدام ۳۸۷ و ۷۱ هدعس لوو [ دساف |

 . قاب هبهفنا هدام .ردلطاب عس هدلام نایلوا موقتماما
 فا دوف یعل « اهلا فتح » ةت ر الاثم

 رکید یهتسم نالبدا ا هلا قمع و ینا « قنخد» کاب بولوا

 مس هدرتساو لطاب عیب هدهتیم هدکدتبا هلدابم هایرتسا كنهتس
 هم بولوا نکم یسادا رانعا نم كنهتمو نو .رددساف
 ارز ,قاب هنحرش هدام ۱5۵۰ . ردلام های هسیا هروک ذم

 سان رب چییه یی الصااما . ردلام هدندنع سان شفا قوثخم
 ٩ زی دلوا لطاب قلا نوتاص الام هما یت نا ا

 ء دساملا علاق راتشدرو راتح رد یدتا رو هدهدام ۰

 ۴4 هدام ۲ ۱۳ نا

 تلاهحهدلاح ینیدلوا جاتح هملست و ملست ی, | كلوهج 13

 نم هاش میک [ ,رددساف ییس | كش نال وا لوهح هل هح أف



 ربات هن وس زوح ادهل و هلا لسو تاعح | ا نعلا

 ۱ . دسافلا عی 92

 نایهدهدامو .زالوا كلام« عیاو دعم ی ربشم هلع ا

 اما بولوالام هدندنع سان ضمب هدهسیا لامعیمهکردوش نانلوا
 .یک هذوقوم :ردلکد لام هدندنع سان ضل

 .عسهسا روایناص هدنسهلاقم ید تال هدمذ انوي هلأ
 هدنسهلاقم ند . ردو نالوا روک دم هدهداموش هکرولوا لطاب
 .ردعا ندنټ ند ارز .یدملند هدنسهلاقم نع هدولبد

 تم یبقلوا لباتقم ها ند نالوا تم هدو کولا
 ٠ .دسافلا ملا راتشدر ردلک قلوا لباقم هلا نف

Aیفبولوا دساف م هدنیعوب هسا رولیتاص هلبانبع  

 .ردو نالوا نایبهلا هبن | هدام هتشيا هکرولوا لطاب عیب هدنقح
 مالك قحا .ردلطا قناص یلام ناموا موقتم «هصالخ

 ید مس یهدن | هسیا رولوا نید یلباقم .ردهدنلباقم كن آ
 در رولوادساف عس یهدنا هسیا رولوا ضرعاما بولوا لطاب

 .دسافلا عیبلاش رات

 ندنراقدلوا موقتم ید راهنا یرکو ساطن ینعب بارک

 هدنلباقم نبع لام ناشوا موقتماما .ردلطا قعاص ید یرانوب

 ۸ 1 .ینعل هدع ینعل هدعسم هدق داد اص هه رط هضداقم یعل

 هسنآ هدام .رولوا كلاءهنع لوا هلیضبق عاب بولوا دساف هدنانلوا
 ۲ , قاب ههدام ۳۲۷۱ هما
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  1۰۰۵ risiنا ۱/۷) ۷۷/۷ ۱22۸۱۸

 .رولوا جسم ہک حس هل ےس 4 صح لدي هدنازم ۰ ا هب هنسه 3

 ودلطانیغارف نوت انفاالب كذقو رکن وک زالو هدقق وامآ

 .ع ویلا E یدنقا ىلع ۱

etهامش و توا چیست ۵ ی 9 كع 3 یسهصح  

 ا تاصا هنمق ثاکلم یرهذل وا مسه هنتمف ثفق والثم

 دو رول وا لصف هدنح رش ۹ لح تفک كنو هکردکعد

= 

 :دسافلا عسیلاف رات

 و دک ی عافتالا ا هکردللوا مولعم س ١

 هل رکید سعل و .ردحض قعاص زرع نالوا حایم یعافتنا

 عمتج هدناوق هلع اس . رد اد ها عافتا لح حس زاوج

 کولسو ىنمحمو ینکحوب كساو هل هسمل وا لا هدا وق ییرا

 راسو ینهاشو لیفو یشوفو یییدک و یلک ملعت لباقایو معمو
 عسبلاش راتح در ردح قفاص یناناوبح نال ءا عاقتا لداق

 < ءدا ۱۱ )
 شوگونوتل | [ یلام نابلوا ] حابم یعافتنا ینمب [ موقتم ]

 الحؤم كركو نوسلتاص الح كرك[ .ردلطاب قناص ] هدناباقم
 نبعالام عفتنملا نهابم ال عملا نبع عيبلا ف د وصل ا نال .نوسلناص

۳/۸ 



 .رات رد دیناق ها دیش زا یا ها امهلافالخ
 ییمزباقم و دجسم سکر ار هه ندطب,ح كرح نکل

 اندتسا ییهریقمو دحسم ر E هدکدسا حس ی 9

 دحسم ارز ۰ رولوا حسی حس س نالواحصا هل هسا

 «كللم هیلع ءانب ! یاب ههدام « ۳۹ » ۰ ردانتتسم ةداع هربقم هللا
 شم واعقاوهنبرزواكلم هرصاخ اب حس بویلوا شلدامض هدحسم

 . دسافلا عیلاف راتدر رولوا

 هقش نددحسم نالوا رومعم هلام یدنت هسمک راما

 هدحاو هقفص نوسلوا لحسمو هب م وک فقوو هک ولو قور

 هدفقو و حس مس هدلاموا هلسهصح ندنع هسئاص هرخا هلا

 . دسافلا بلا ق راتشدرو راتخ رد رولوا لطاب
 نیزسقلوا ینذا كنکلام هلیلام یدنک هسمک رب مکهتن

 ندنمهدنلام یدنک هسناص هرخا ها هدحاو ةقفص یلام هلربغ

 . ردلکد مزال هدنلام كربغ بولوا مزالو حح حس هلیسهصح

 ! قاب ههدام « ۳۷۸ و

 تاوداوهددعم توس نالوا هدنجما یکلتفح هسکر ثاذک

 الو ای لب رلالرت لوا نالوا .قلعتم اکو نیسشاومو

 عی ههنسک رکید همولعم نب ضالا بحاص نذاالب هلا هدحاو

 . اما .رولوا حب مسلبراهصح ندنع هدایشا نالوا كم هست

 هللزنم تام و 2 42 زال وا حسی هد هب ربما ؛یضارا

 هلا هدحاو هقفص ی۹ صع فقو نانلو هدنفرصت نراحالاب

CTE aو  



E E 
 لامر ] هدلباقم كا -ىرەلق نم ی نا

 ردلطا قلا نوا ۰ [
 "رولو لطا يدنا كل ی

 ینیدلوا لام هدندنع دحارب چیه ین الصا عیبم مالک هصالخ

 نوسلوا ند تبات هدتمذ كرك لام نانلق لد ا نم هدر دقت

 یی دلوا لطا ید ا كنیلد حس نوسلوا ضوع درک

 رابتعا عییم هدندوص ینیدلوا لام « نانلق لدب یی نین یک
 كنلد كلذک نونسلوا لام رک نوسلوا لام لو نالدا

 دام هلام یلام ینکر كعس ارز .رولوا لطا ید هدنسیکیا

 : واترد یدو هداروب هسااروک ذم نکر تولوا

 [ یمدا یننالوارحو ] یمدشلدا هقاراو [ ینهشالالثم ]
 هب ادغن هلک ردق وشایو هشوع ردق وش یی-هاد یادش ر و

 [۰ ردلطابكعا ارتشا لامر هدنلباقم كرانا دوخایو قعاص |
 هلا صاع دحسماپ هشالا مدآ ی نالوا رح هسم4 ر یتح

 هسا حس ناو ۷ هلا هدحاو س یلامر ۹ موقتم

 هدلام موقتم مهوو هددحسمای هشالاب رح مه هلسهسانالیص ین

 لصفلا هبدنه رولوالطاب مس هروک هب یلاعت هللاهمحر مظعا ماما

 اما ! قاب هب هدام « 4٩ » . عویبلانم مسساتلا بابلانم رشاعلا
 هدموقتم لام هدقدنلوا نی لصف هروک هن یلاعت هلاامهح ر نماما

 ةقفصلانا فالخلا ینمو . رولوا حی ع هلیسهصح ندا

 هدنع دقعلا ظفل رارکتنم دناللب نعلا لبصفت درحع ددعتنال



 هنهدام ۲6 ع ول ن نم مساتا د ب 1

 هدعل هساا لد ناعم هدع تۆو كرد روک ذم یار و ۱

 میس هدلاطوا ارز .زالوابلقنم هت مد هستیا جاست 3

 و هدردةلا حق هدهسا نزول نفع هدراتحم رد ود رولوا لطا

 تلاهح و لئاز دسفم هلا ماست و باقنم هت حس ید هدر دم

 ا واک د ینح هل وا حش سم

 یرادقم ر كیهور نالوا مزاتسم یررض یضیعم ۳1

 . ردساف قعاص

 ینسهفوح نوشرآ 2 كانسهبح نشدرکید کا رب الثم

 عطق یتو شرا ر كنهبجروک ذم هکنوچ . رولوا دساف هستاص

 E ررض همیاب هدکلدنا ماست هیرتشم بودا

 توطر . ردح هسا زالوا مزلتسم یررض یضیعم اما

 . یک قناص نوش +۱ ندهف وح

 زرمسسهصسع ییعاش فصا كنسههاخ كلم هنری نو

 مده كنفصت یرتشم ارز . رولوادساف هسناص هینحا قرهلوا

 هدنسهصح شالوا شماناص مبا هلتهج یکحهدیا بلط یتلقو
 : عملا میاوت لئاسمق تلاثلاق هزاز رولوا ررضتم

 1 هدام ۲۷۱ «

 نا والام 1 اللصا لی ناسنار به ىع 1 سانلانب 1

 ۱ کسا د وخ اب قفاص ۱ هدنلب اقم صوص دوخاب نک 1 ی



 ۷۷ ماکا ةلم حرش
1 ۱1۱۱111۷1۱ ٩ ۷۷ ۰ PPIIILIILIIILILILIIIILIIIIIIIIIILIITIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIISITISIIISIIIIIIIILiIIIIIOLEÎLÎ 

 باللا نم ثلاثلا لصةلا ق هبدنه رولوا ح تب حس هسا لوق

 عویسلا نم عساتلا

 مزاتسم یررض هد هس | نکم اا هکردنلملوا مولعم س ٩

 . رددساف كما مس یش نالفا

 یسراقح تولوا, شعالخیم كنسهاخ ا هنا ءا

 u رولوا دساف هسئاص نکرد نعم نالوا مزاتسم یررض

 .ردراو ررض هعلا هدقعل وا ج لست هب یرتشم هد ولک وس ندنلع

 كردا زونه بولوا عورنم n, ER مکه تن

 هبستاص ه ینجا یتسهعیاش ةصح فصن كنک | نالوا شماما

 ماست هث دل وا علقو عطف یسلک كعرزەكن وج نالوا حسی

 یحهدبا باط ییلفو ملست یرتشم هيلع ءانو بویلوا نم

 هد وناص تح . رولواررضتم هدنسهصح یی دعا حس بیا هاتهح

 ثكنرتشمای كعراب بویعلوا هدعاسم هدکدسا بلط یلق یرتشم

 « قاب ههدام « ٩٩ » ۰ رولوا خسف عس هلیبط
 نا مازا كعراارز . ەلد ردشع |مازبلا یررض عیب

 حلاق راتح در ردقو ررض هسبا هدنا بولوا دقع ییدلوا

 «۳۷۷۰ ۰ رولر هدا خسف یہ و یرنشماپ علا هيلع ءان .دساقلا

 .el هب هدام

 ردا ماس هسآ هل ی رشم هدیوک و س کەزید رو دم عیب دلم مو

 ردق هکاردا تقو بوما بلط ینعلق كنکا یرتشم دوخایو

 خسف یرتشم قترا و . دولوا باقنم هت مب هسا راپا تک



GON املا عسل ی الا حق زالوا بلقنم دره a 

 قاب هر هدام ۰

 ناحرکوک قحهللوا و هل اب هلا ناوبح یرارف هلو

 مکح یتدوع كنسرارف الاغ تداع ارز . ردراو قرف هد

 . راتشدر ردا مکح یدوع كنج رکو کو اما ۰ زا

 یسوماح شح وم ناسوا ماسالار ودقم همدم 9 هت

 نيج رکو ک ارز . یدانید لا نایلوا نکم یمیلست هدهلج
 كلک هتساوب ه هرکصندقدشال وط بودک هد وشالا هتساوب ی

 نوت وط هدنفر دنل ون هدنسا ون هد ودنا ولا هلا ناس او یداتعم

 و هل هدلاح یدولو هدنسآوت یاوبح القا نکم یمیاسل

 ۰ رب دقلا حتو نع عساتلا لصفلاق عساتلا بادلاق هب دیه ردح

 مدع ضویع وا د وعآ ال و زوج و مقاواک ةداع مولعملا نال

 اذامش ضیقلالبق مسلا كاله زوجتك عیلازاوج منعال اهدوع

 نم داتعلا عوقو مدع ضرف ادا انه اذک خا كلالهلا ضرع

 ۰ دسافلا عسیلاش راتعدر خس ضیقلالش اهد وع

 ندا هدافا یغل دنل ون هات ناوبح یرارف هدر و

 ۰ ردز اح قعاص یا وبحلوا هصحشس

Yeمولعم ییا دنل ون هدر بودا رارف یاوبح كن هسمک ر  

 ردق وش ردهدنن ناوبحروک ذم هد ولک صخش رب هدلاح ین دلوا

 ید صخشوا تواص اک | هسمک لوا هلیسع د تاص اکب هشوع



 . رولوا لطا 0 اه اد NS 1 ین العا نا

 قا یا تم قاب ۵ هدام 6 ۲۱۵ )

 هک [ ردلطاب ] عیب [ هستاص نا ەچ رص میاب الثم ]
 رولواشل وا یدا ناف ستم عبیه هدنروص و

 ءد ردقتو هکرولوا لطاب غسهستاص ویدهجرصیسالا مکەتن

eسنا فالتخحا “عو ٠ رولوا شلوا اللعا نیش شف  

 . هب ورلا رابخ لىق راتشدر طرشام اربخ هنوک ربتسب ال

 ۱ یمن رابخ مت ینبدلا هرزواقموا یمن زود راق س

 م رو دم و ف تواوا لطاب اوست هیت ا هاظ ینیدلوا

 نگو ۰ .ردادر هع اب قلم ها | کال منسم و ینلسع هسا اد وح وم اع

 | اهلا عیال اف راتدر راد 1 داد رسا هساا شمر و هنعا اب یم

(WV ۰ (قان هب هدام  . 

 4 هدام ۲۰۵ #

 قعاص].هدنلباقم نم[ ؛یشنانلوآ رودنمو کف ی |
 . قاب ه هدام ۸ [ ردلطا

  5٠كغياق نایلوا نکع یحارخا هدیوطاب هایرد [
 [كناوبحیرارفرب نایلوا نکیمیلست هدیوتوطو ] نکیا هدایرد

 یرارف  iكشوق ناحوا هداوه بویملوا دایطصا زونهو ی

  2روکذ م یتح [ ردلطاب یس ] هشورغ ردقوش كفلاب ید
 هتشا ملست هب یرتشم ینا علا هد ولک هدم ناوبح یرارف



 ندناملوا نالوا شمرولب بولد شمرولب رادقهر هدلحم

 مس ییز . ردشمالدبا رک ذ هرابع ندبا باجما ینسلوا رکا
 هدایز نالوا كنالوا شمرولب هددقع تقو یزاوح كروک ذم

 کر سلا 0 یف هل وا د ق عو طو اط را٠ وا

 كنعوس باتک كنهزازو ردشملو لک مکح نوجمارتک | هدلاحوب
 . ردروطسم روک دم هحور ید هدشان لصف

 زاوح هدلوقنم نالوا ندهعالآا سمش هسیا هدردقلاحتفو

 هلفدوا نم یودا شمادلو دیقم هلا موف سا طرش روک ذم

 ردشملبا رکذ قرهلوا درقم ربع هلهحوو یولسم یخد هلحم

 . افنا رکذ اعف راتح در

 دم و . ردلطاب قافتالاب ىس روهظلا لبق كراما « هصالخ

 یسضع بولوا هاط یسضم و .ردحبص قافالاییس روهظلا

 ضعا رکیدوهنفر دل واح. هدنسالک املع ضمب هدن وص یی دل وا رهاظ

 حک هل هدهسیا راشل وا لثاق هنفیدلوا حس هدنسلک یخداملع

 . راتشدر ردشملیا لمع هللوف كناماع نالوا لئاق هنغیدلوا

 1 هدام ۲۰/۱ #

 . نالساص قرهللوا ناس ] و رک د هدعس ناح [ یبلح ]

 [ ۰ رولوا لطاب عس هسقیج ندساحهقشب "ی

 عییم ینعی .ردةلطم یموا نالطب مزاتسم سنج فالتخا
 یک ینجهلوا لطا e هدر وص ید دل وا ندا ندطورشم

 WS ۲ ا ۲

 ہو ۵



  eماجا ةلح ۳ ۵

 روا مزال كما ماست هب ی راشه كردا ۱۳ نمزج

 كما ربهطت و نه رح بوع 4هبسا راباص ا نامه طو

 . روکذلا لحما یف راتح در زلک مزال هنرزوا میاب هدلاطوا

 4 هدام ۷ #۳ E 4 ا 3

 ندر ىنعل نالوا ]| :روهظلا فاعتمو [ قحالتم یدارفا] "

 قاربایو هفوکشو هویم نالکهدا روهط هنفر هتفر بويا روهظ

 ین |[ هرانا هدلاح ینیدلوا شمرولب یرادقم ر كنەزىسو

 [ شمامرولب زونه رار هلرانا ا هرل: الوا دوح ومو شموولب

 یعب [.رولوا حح یقعاص ندوط د یرانلوا | مودعمو

 نالوا مودعم اما بولوا ع ا دوحوم هدنو

 لصف ف هماخ راتالا نع یورها رولوا عیبم اع هدوحوم

 ۰ قاب ههدام « ۵2 » ۰ زوحمالامو هعس زوج اف
 ناسحتسا هحو بولوا زوج اناسحتسایم كم ودعم هدو

 ! قا هرلهدام ۰۳۷و ۳۹» . ردلماعآ و فرع

 لطاب قعاص ینسهویم نالوا شمامزولب چیه كحاغا ر اما

 ت ید وا 0 هددام ۵ یودا

 بولوا كعد شلوا یهاط دوصقم ندقلوا شمرول هدهدامو

 قرهلوا رع كرو ی کما ند رع لنهر چ د هان ندرو ی

 اف لصف راتشدر هلوا ریغص هکولو رک روک دم . ردنداقعنا

 , لحد الامو اعم عییلاف لحد



 ودر ا هغب رفن ینکلم كعياب هللا عطق لالا یف یرتشم و

 عوسلا نم یاثلا لصفلا ق عساتلا بالا یف هدته

 بسک تحالسص هلکا هلغمالوا اص هلکا زونه شعو

 «۱۸۵۰ .رولوا دساف هسلاص هلط رش قمار هدحاغا ردق هب هحش در

 ۱ ! قاب هنح رش هدام

 نوتاص كوهیلدبا رکذ یطرش لرتو عطق ینعي اقلطم مکهت

 2 نول وا ردناف حب هسرو شع هقش جافا ضیقلا لىق هدهسلا

 ملستلا لق ندنیدلوا رذعتم ىز ندنرکید كعيبم ارز
 عل اب هسرو شع هقش ضقلادعب اما .رولوا هاشم هعسم كاله

 .یدلوا طاع ke ارز . رلرولوا كىرش یرتشم هلا

 ! قاب ههدام ۰

 عضاو تاک اوز نر دگر و ودب نبعلاعم هدنرادقم و

 ا یرهلرآ ندرامنا كح دام ندکمرولب هدارو .رددلا

 راتشدر رلهلوا ریغص كولو .ددقلوا دقعنم هرزوا قلوا راهوم

 لخدبال امو اعبت عيبا ىف لخدب ايف لصف ىف

 . قاب ههنا دام .ردلکد زئاج ع هسیا شمامامرولب اما
 حس قعاص هلسرغ كنسنح نکی هدقاشاب یادش تالذک

 هب یرتشم هد ودنا ریهطت و نمرخو داصح یادش روم ماو

Ekرد, رون  . 

 ۱ كرتسا وشایو هشورع زوبشب یادغب قم مال وش عیاب التم

 بوح یادوي علا بولوا حیګ ع هسید مدناص هدنسهلاقم



 حس هل لو یادش ونک یر ا بدی در یللا

 و ی ارشو

 هدهسالطاب ییہ e هلهح و هدامو کردلملوا مولعم

 اناسحتسا روکذم عي نکيا مودعم عیب هدرارحتسالاب مس
 . ردش)دآ زوج

 نقار نا نو نزسکندبا قلرازا دار
 هدولا قازرا یکزوطو د وح و جربو غاي ندفانصا وللث» لاق

 د عس . ردکعا هی دات ین كردنا هسا كالمسالادم

 همراب ینتمق یهدذخا تقو كنابشا ینیدلا یرتشم بول وا ححح
 دلرکح نوسلوا ندنالثم كرك اشا لوا «رولک مزال یسرو

 . عوببلا لوا ىف راتحم در نوسلوا ندنایمق

 عا ناو زیاح عیسلاف ندلا هيلع ىذلا نم ندلا عاب ناو

 .دسافلا ملا ىف فتن نع هجي دساف میبلف هريغ ىلا

 هدام ۲۰ ٭

 هلرکآ یبهویم نالوا شمرواب] یی شنا روهظ [ مک ]
 ششیراو [لاص] هنلکا كناوبح اب كمدآ ی می [ هک ]
 هدنرزوا یحاغا نوسلوا] طاص هنلکا كرانوب كركو [نوسلوا ]

 دتل وا LE هدنح رش هدام ۱۵۹۷ ارز | ردحبخ یقعاص نکا

 .رداكد طرش قلوا عافتنا لباق لاخا یف هللا عیبم هرزوا



 نما ا رخ هسااص هرکص ندقدلوا مولعم یدوحو

 . ورا راخ ی ۷ ی

 قعاص Sk شا یم کهدنما زو راق ندا

 هدته رولوا حبه قعاص هرکص ندکدسک اما بولوا لطاب

 .عوسلا نم عساتلا .لصفلا ق عساتلا بابلا ی

 ابو قعوق شرف هنرزوا یراود یدنک اکر مکه تن

 ,زال واحیم ZR) E ینقح قع 1 ید ر وس هد نس هص ع

 ب ويل و CA هدعر تفو زونه هسم ڪڪ ر فالذک

 مس یاق قابا او یهطنح الثم یلام یحهدا كلمت هدورلبا

 لصفلا ف هصالخ ردلطاب مس ق روا هلّشرط عاضتساو

 . عوبلا نم ثلاثلا ىف هارو تلاثلا

 زونه یادش یحهدا كلت هدورلبا هر هبلع ءان

 o ندعاب زونه ینیاق یتجهاب هدورلیاو ندما كلغ

 یل داص هایش رط عانصتسا و س طقف . زالوا حس رز

 كعب اسباب میکهتن .رولوا حی هدقدنلوا تیاعر هنطارش هدلاح

 . روللوا نا هدنعارو ثلا لصف

 اما بولوا یسملق عی كمودعم نالوا ناس هدهلحم

 ٠ ىسملوادوجوم كعسم نع ىنعي .ردحنخ# ىسمالق ني كمودعم

 0 فرصلا ف راتخم رد ردلکد طرش هدنتح كع

 ۱۳ دوخاب هدي مس ددع ىلا ال

 مک وا هدلاح یییدلا نواص ناوبح ر هدنسهلاقم یازغ

8 ۳ 3 



۳ 

 هب ی رشم هد وژول ییردرو 1۳۳۹ یہ دتشا اما ما

 ؛قاب هنح رش هدام ۱۷۵۰ . زالوا بلقنم هت هام هسا ماست

 ۰ ردمودوعم اف رع راو ارز

 شش كەدە ارز ۰ یدلوا لطا یہ كوس ی

 ها کشم بونلوا مولعم ردیمس ال وط ندحر ابو ناف او توس

 بالا یس نالطب تلع و هتشا .زالوا لام هللا

 اس دف اش ەدە نل هدر او . ساقلا عسبلا رات در ردا

 طالتخا هلبامیاب ثالم تکل م كنمرتشم هیلع ءانب بولو دوجو

 رو زا لحا نم رولک مزال یا

 یدو یا ید عاص یو یک ی لا غاص

 یک یفارطا رئاس كناوبح هلغلوا مثاق هلا ناویح كوبو ارز
 دار ندنلفسا تو ید كوب هدر و ودم دریل 2 فص و

 نم رول وا ا طالاتخا هلا عج ربع e 4 هح یحهدا

 ٍ . رو زلا لحا

 ارز ۰ ردلطا قفتاص یلامع زسهناد نکیا هدقاشاب مکهتن

 نامص هرکص ندکدلدا نمرخ بویلوا ناص نکیا هدقاشا
 ۰ ردکعد م ودعم E ها حس ین هل وا

 ید وح و ها قلب رطر هلا_صا بولو هدرا ت ۳8

 ملاشو قاسمراص و ناغوص نایلوا وللب زونه ییدتس و مولعم

 هدر و ندحح دم اما , زال وا حس قئاص ین اتما بوروطو



 هدج ث انا هلعلوا هدنمعح. یامورف كلوا لصف لا لصف

 ۰ ردقحهنل وا تراشا

 4 هدام ۲ ۰ ۵ نا

  aeیو اسم ههدام ۱۹[ رداطاب نیس ۱ ۱
 ] شمامرولب ] ینمب  شمالوا نهاظ [ جییه كحاخا وب الم |

 لصاح هدغابو | ینسهویم نالوا ] قحهلوا سهاظ هدورلپاو
 یدننک هسمک رو نکا هدکحبج زوله یعوزوا قحهلوا

 یحاص كالتفحرو ندعا دلو یاط كحهدیا دلو ندنعا صف

 هوم ندراشارواو قحا لكا دكا ۳
 ردلطاب قعاص ] ندلوا لصاح یادش زونه یتسهصج یادش |

 راتشرد ردمودعم عس یا هلذل وا مودعم یخ دیلعآ قح

 دسافلا ميلاف .
 هوا لصتم ههنسن رکید هلا تلخ لاصتا کشر اذک

 قعاصقرهلوا لصتمینمی هح هواة دلا ینیدلوا كلا س لوا

 كالم ننا دابعلا عصا هناف بوألاو عوذج ا لاصتافالخ . ردلطا

 .. زاد ۳

 وب وق غاصایو یدوس نکا هدنسهع نو وقر زونه الثم

 یهدرهظاب ینسب ردای ینغایا ای ینشاب ی ینغوریوقای یتاای ینغای جا
 ندموزوایو ینغاب نوسز شمالراقح ندنوخز زونهو یکو

 یدنفا ىلعو عویلا راتشدر ردلطاب قعئاص یارش شمالراقبح

1 



 تراشامیا بولوا یزارتحایربعآ هبسح تراما هد هم

 هب یرتشم ییسم هلهج ور یک تب .ص و و تل رعل .هقشا نده

 هب یرنشم یعسم لوا 1 كرا ندقدص كرهر دلس

 . رولک مزال مزال یسمرو

 ندنامیق كرك هکرولیشالکا ندنرک ذ قلطم هدهلحم « میم

 . نوشاوا نادنالتم درک - یک دوا دل هل

 . ردنا نام ا نسل ید هدنروص یا یھ

 7 یادش وش كردا نعت هلا هبسح تراشا عاب الثم

 اع یادش لوا كعیاب هدکدتالوق ید یرتشم بود مدنآ

 دوخاو یناثم هنر 'هدويقبلا E هقول بولک مزال یسمرو

 سنجی كلاثلا لصفلاق هصالح صهر و یتسالعا اهد افصو

e AY 

 هدناعاس یک ض ورع یندتانوزومو تالکم « مالک ةصالخ

 ۱ .هافک ردیا نیعت هلبا نیم

 < نا لصف
 لصف وا دات باب یدل

 ر نوا بولوا | هدنناس رابش « نالوا بولوا زآ اح یہ ]

 ] 6« رد ۲ یواح یهدام

 رک هلهخو ییدنلوا یک د هدینحرش یاونع لوا و



 هتسملس ی دودح راقعوا اناد ید یربشم 3 و

 هدیویلوا مقاو راکنا ینمپ .دحاجت هدنرانیرک | . ردزئاج مسب
 ردبا قیدصت ینکودیا راقع کیدتسا اعدا كنسرتشم عم « عیاب

 هنهدام « ۲۵ ۰ هع زوج اف لصفق هالا نع یورشا هسبا

 . قاب

 هی هدام ۲۰ 6 8

 ارز [ ۰ ردا نییعت هلبا نیت کد ] مس [ دقع عیم ]
 . ردعسمیصا دوصقم ندعس هرزواینب دنلوا 0 هدهدام ۱

e |یءاس وش كردا نعت هللا هسح تراشا عیاب  ] 

 هلهحوولوا |[ ځد یرتشم بود مدناص ] اکس هشورغ ردقوش

 یسرو ] «یرتشم | اع یعاس لوا كعراب هدکدتسا لوف ]

 باحا N عانس لوا اع ید كنرتشمو ۱۰ رواک مزال

 فا ] عیب نزسقملوا یساضر كنرتشم [ هسقو ] . ردنا

 اهدایو [ ند ] ن[ سنح ] تعاس [ لوا هر هدیویقللا

 [ ۰ ضەرو تعاسررجید ] هرزوا قلوا ندنسالعا

 یتعاسیلوا هسیارولوا یضاریرتشم هغلا تعاس هقشاما

 هلا تععاس نالوا عسییم هدنروص یییدلوا شعا ضش یرتشم

 هنحرش هدام « ۲۵۳ » . رولوا شدا هضیاقم تعاس هقشب وب

  اهدابیسوبا اهد زلک همشبا تعاسو ید یرتشم مکه تن . قاب

 . مهدر و یتسانق

gerr 5و  

۴ 7 



 ده ۵۰ ح ماكحلا ةلجم حرش

 رام ناس ود ردهلک ردقوش یادغ, نغپ "َ بولوا حب

 . رووا ناي هدهدام ۲۱۷ مکهتن .ردقوب تجاح
 هسل د مدناص کس یراج وش كردم ٣ هنآ رب می ۱

 تولوا راح كناوبح روک تم نفر ط هشالوق نحو یرتشمو

 هدام ٩6 مکهتن .رولوا حیح عس رلهسیا فقاو هنفیدلوا تا
 . یدتا رو هلمالصم هدنح رش

 هلیسهلوا رک د قرهلواندنایمیق عییم ود یناویحوش هدهلم
 ةطنحلا عس ناف .ردانشتسم ندمکحو هو رلاوما هکرونواتراشا

 ةفرعم ناف ملا اذكو اورلالاتح ال ةرا شالا زوحال الثم هسنج

 ىلع دقعلا قلعت ناک اذا مامالا داع طرش لاملا سار ردق

 عویسلا نفاق سا عم هرادقم

  Ve ۳هدام 96

 كعب [ بلوا مواعم ]اذ [ هدندنع یر
 هحورا هدعس ناح ینعل | هلروص هقش بولوا یفاک ] هدنتسا

 ]° ردق وب تحاح هقفصوو فب رعل | هیرتشم یعسم

 ر ود ۵
 ندکدتسا ارتشا ندهنسه رکید قرهیهلوا رک ذ یدودح هدعس

 خسف ییہ ولد یدملوا رک ذ یدودح هدعس ناح درج هرگض

 .قاب هنحرش هدام «۱5۷» ۰ دسافلا میلایف هنب اخ ضدنا
 رک د:یدودح دارافع نالوا میم _هدسعس نبح مکه تن

۳۷ 



 جور هد راکدتا قافا هن دل وا سا و E ی ر شە هلا ع

 فالتخا ۳ كزاوج قهدنزوصو نکل ۰ رولوا زی اح

 راجع هلا ر 5 ام قاتا هر وک هاشم ضعا بولوا شالوا

 درقعرم رحا جیب هلطامت هروک هگاشلا نم رخا صعا و رولوا

 .روبزلا لحانم زالوا باقنم هزاوح لوا مس هسخوم .رولوا

 لوا توناص ود مدناص ی رتسا ا نالو ‹« یسحنح وأ

 حب قافنالاب عس قهدنروض و ردقماعو یرتسا ها هدلخ

geتا هدام ۳۰  

 4 س ت 2 ۱ هس | اح : A ے 2 ی
 ره 1 ۰ زا ر 7 ا CE پل 2 € ا |

 فارعلو دیدم هحهقشا [ ردفاک ] هدنتح كع و هدنتبمولعم

 ۰ ردق و تحاح هرادش ناسو فیصو و

 ردق هرکصندنا هلغلوا یئنلبا كفرعت باسا تراشا ارز

 .ردرضاح عسبم هکنوچ .زالوا یداب هعازن یتلاهج كفصوو

 ۱ . قاب ههدام ۰

 فر ناو وش | هزاشالب ها يقر [ میاب الثم]

 [كرهروک] یاویحلوا [ یدیرتشم بود مدناص] اکسهشورغ

 یماریقوش [رولوا ] مزالو [ حیشعس كجیديا لوبق] هلهجواوا
 ردقوش یادغ ناغل وش عیاب مک تن .ردقو تحاح هفصو ود

 حس كحدا لوف ید یرنشم بوبد مدناص کس هش ورع



e SS E 
N ا نیم ود مدیاص KARE یا یک ا 

 هنصاخناکم وندرتسا نالوا هدناکم نالف بودا ۳۳ | هلاتفاضا

 هسلوایرتسا هقش ندرتسار هددقع نح كعنایو هسعا تراشا

 رولواحیخت عربو مولعم عییم هروک هتناب كناولطا الا سمش

 لیفهزاز و عوببلا ند عساتلا بالا نم نماثلا لصقلا ىف هیدنه

 .دسافلا یف مارا

 2م رصت ین دلو یسیغنق هسا رولو یرتسا هدایز اب یا اما

 .زالوا حح هخدمناف نت و

 اوروخا نالف دوخایو می دلا نوتاص نده الف تالذک

 سار کلا ندهتسم وا هدهسیو مدیا اس ی
 جسم اھو راسا هقش i هدر وا دوخاب هسل وا

 . رولوا حب عسو نو
 مدناصیرتسا یسحترب .ردراو تروص جوا هدنو .هسالخ

 . ردقعاص لرهمروک یخدیرتسا یرتشمو كرهبعا همش وند

 دوخای ردیعرتساوب ردیرتساوش كنبدنک ارز .ردلطاب عیوب
 باللا رم نمانلا :لصفلاق هدنه زدلکد مواعم رده ۴
 1 عویبلا نم عساتلا

 ندرتسا عم كمياب بوتاص وید مدناص یمرتسا ید

 حی هدول هرو هنئاس كن هعالا سمش ردقماعل وب یرتسا هقش

 هکردراشعد ردلکد زئاح روک ذم مس اشم هماع طقف بولوا
 هکراو ردقوش . ردوب ید نالوا حیح هروک هنناس كبح



 ماکا ررد 0

 را هدرصم یسضع و هدداوس یسخع كااده لوا اا

 ا و هده زازا ینح هوا راح حس

 -وشموف ینا ی اربح اب یعارد اضعوالوط هحهقش ندنوب

 دودا ىرتشملا فرع اداو .ردقو و 1 ید یر

 زاج یرتسشلا هفرعب مو د هد ا ا ۸ ناو حص نارا ال

 ع ولا نم تلاثلا ف هزاز دحاح امس ع ۾ ادا عسبلا

 یعهسلا هفاک RE وش اب هدمغادنص وش عیا اک

 كردا تراشا هنصاخ ناکم كعسم هلهح ول وا ود م دن اص ا

 .ردراو هلتسم نشا هدو .رولوا حیح حس و مولعم تنه هسلاص

 ناو ترابع ندنامو رو قصد نال وا هده رف وش ؛یسح رب

 ۱۱ لالوا مدرادرش «یسعتکیاو دنا ید كللوما
 هدو دنص وش «یسحد ردمدناص او هد وش «یسحنحواو

 . مدناص ... نالوا هدرالاوحوش «یسحنش و مدناص ... نالوا

 لوا هجو بولوا هل-هحو کیا یر یه كشب وش یدعا
 یرتشم ینا هحوو .ردقلوا رول ینالوا هدعض وموش یرتشم

 ع هدنسلک هدلوا هجو . ردقلوا زملس یالوا ی

 ییعا ,E NN یسحرت هحنلک هب ینا هحو بولوا زن اح

 یورقا ردزناج هدنرلرکید اما بویل وا زیاح حس هدرادو هرف

 . هع روج و لصف £ ا ست

 . یذنکییبموبد مدناصاکس یمرتسا یهدناکم نالفمیاب اذکو



So۱ ۳ ۴ ی و  TT, AAOهوش  

TR Enaو ۹  E 
 E ت

 ه١ و 9 و ۱ ی

 قااوم 2 رعط كس رتشم ارز : رد کک همی حس هل ا

 هب هع زانم هدب وب هلتهح یکح هلس هدا اا هلا تور ر هسیازالوا

 یادش هلتهحو . مک لواق راتح در ردقو تلاهج یا

 تراشا هنسفایو هنصاخ ناکم كميبم عیاب هدرلنایلواتوافتم یک

 ثعب اب هالو توو ییسالک تم رک اردک یماه كرەىما

 س و اهارتشاو کلام ف تن ناف ۰ هسا دوش و ةد

 مودعلاو دوج وما عاب هالكلام ىف ضعلا نكي م اذا اذكو زوال

 . عوسلا نم تا هزاز ۱

 وش ار هک كس ناللوب دهن ود4 که الم

 هسا لوو هلهح ول وا کف یرشمو هسا د مدن اص هش وسع ردو

 رولر هدعس ناح یغل دنلوب 6 ی كنادغ وا یربشمو ۱

 هدناکم نیتنق هدهبسیا نالوا رخ هاهح و هدان ۷۸۷ ین لا

 ماکحالالمتشم ردرا و یرابخ هسازملس هدعرب ناح غی دنل وب

 . ءافولا ميلا لئاسم.
 ینعلو ہرا 3 کلا كيادش وا هد كع هدلاشموب

 هش هد ر ېس رک هدلحر E یادش وا بولوا طرش

 ا ا كرك عیبم نم نگ . ردح یک هم مارا نوسالو ه دا 42 هل ح

 زر 2 لاما ق هزاز نوسلوا ند ا

 . نفلاو ةطنطا ١
 ردحګ هر هدفدلوا هدداوس یسالک كيادغ لوا اذکو



 ردوو [ لاح كح هدبا رک ] ندرایغاو راظنا ین ا

 علا ابو |[ ناس ] ینصاخ ناکم كعسم ايو | یفصوو | دودحو

 [ رولوا لصاح هلا ]| تیس یی تفاضا هنسش ا م

 .رولوا فاتح ید تیمولعم تشک هلفالتخا ثاعسم لصاحل ا

 وا راکشا ا مک هتن
۱ 

 ناب یتفصوو ردق كعسم هسا رولوا هلاراشم عییماما

 هلا تراشا تلاهح اریز .هلوا نوزوماب لیکم هکولو زک مزال

 لا وما شفلوا هللاقم هلیساح ءمسم هکراوردقوش .رولوا تنم

 هسا رول وا لس لام سار نوزومو لکم اي لس دوخاب ندهور

 مزال یاس كنفصوو ردق بوبلوا ییاک تراشا هدرلتروصلوا

 .راتشرد ر ولک

 فصو كمسم ود [ یادش هطزق هلک ردقوش الآ
 هلا دودح ] نالفو [ نالفونالف دوخاب ] هلارک ذ یرادقمو

 هدر نالفاو یدودح كعسم | ود ه صرع نالوا دودح

 هناص ا نا یرادقم كلف ود هحرع نوشرآ ردقوش
 [ ۰ رولوا حسبخ ] افصوو اذ [ عو مولعم میم

 ردق مه كعسم 1 ود یادق هل زو هدهلڅ

 ردهدقعل وا ر ییصو هدمهو

 حیح عس EERE یصوو ردف كناردقم هلهحوو

 ا اج درر اها فالامر یک یتح هلوا

 ټتراشا هنناکم اب هنسفن كاعسم و هسع وا نار ورد ثاعسم



 09۹ ما ا حرش

 ا د a هباع ءا .رداكد مزال قلوا ا

 هلغل وا اف ییفومو بارخ ردراو )ةه غ یهدرب نالف هدمدب

 هد ود مدلآ هشورع یللا ندنس یهصرعوا ن طقف زعا هراب

 ی وررایخ كمياب بولوا حح عسهسید ی یو ازت

 ۱ .هبهدام ۵۳۲ ۲) .ردق وب

 حس نر هی یسهصح قەدەاخ نالو 1 2 هتن

 رول ین رادقم خار هک یر و كح هدا

 عیب .ر ول وا حسی ع هر وک هب ییامت هللا هج ر دن ماما هسبا

 رات در :نوبملن لر و نوستن دارت ىق

 ۰ عویلا لواف

 ی دنل وانامهدهدام۷ هدر ده ییا دنلوب ر رغ و ناغطقف

 دراو یر رتو 0

 هغي دوا مزال قلب هدناقهدعس هلهح ویښ دنل وا تراشا اهم

 هدنسهلاقمنوتآ رب 2 وای ا هدتفصوهدنزو قولا

 .عوببلا لوایف هدنه رددساف قلا و تمتاص
 ءان هنشادلوا طرش قلوبیلاخ نددساف طرش .مس كلذك

 بدنه رولوا دساف رو دم مس هسا رونو دساف طرش هدعم

 .یدنلفحاضباو ناس هدنحرش هدام 4 2 هن .عويلا لواو

 ۳۹ هدام ۲ ۰ ۱

 هسلا لکد لارا شە 5 عسیموا ۱ یم ولرم كعسم |



 .عویسلا لواق ههدنه رولوا دساف ی زالوا حس هسا رولوا

 هدنداسفمدع ین هد كعس یسلوا موقتم لامیخد كانغ اما

 هدهدام ۲۱۲ هبلع ۳ .ردلکد طرش هدنداقعنا نکل بهر

 نوئاص لام ر هلا لام نالوا موقتم هرزوا ینیدلوا روک ذم

 .دسافلا ميلاف راتح در رددساف ا

 و هدام ۲۰ ۳۰
7 ۹ 

 منا [كنسرتشم] هسیا جاتح هماستو است رک | [ عیبم ]

 مسو هداف هدعع و | قلوا یمولعم ] هلهجو قحهلوا هعزانم

 هدنداسف مدع یس هد لمس قعلو یلاخ نددساف طرش

 یدّوم هعازنو عنام هماستو ملست عم تلاهج اریز [ ردمزال]

 هلوا یدّوم هعاز هکدقع يه بولاق یلاخ ندهدناف دقع قرهلوا

 .رولوا دساف

 یدومهعاز هرزوا ینیدنلوا کف هدهدام ۲۱۳ هبلع ی

 ةاش عیک .رددساف یس كلوهج هلا تلاهج هلهجو قجهلوا

 .عوسلالواش هر دنه نالاف کو هتم یش عس و عیطقلا ادهنم

 هماست و ماست | رز .یدلسد « هسا | جاتح هملسا و ماست

 رقا اذاک .ردلکد تح منام تلاهح هلهحوو هسا لکد جاتح

 رهالا مک زاح هرادقم افرعل ۱ وهنم اهارتشاف هدنع عاتع نالفل

 .هعس زوحایف لصف هقلانع یورشاو

 کمد اب حم ارز .یدلبا صدصخ هل یرتشم یتیم ولعم هلحم

 دز ناو ۲



 نع و ك لوایف هیدنه ردزاجقعاص ینسورواب راه
 :,دسافلام بلا بإب هينقلا

  ۱ AA 3#هام 3 ٩ 7

 كس | قلوا زودقمو نک یمیلست | یر ۲
 هدهدام ۲۰۵ هاع مس .ردطرش یم | ردمرا | ةد

 یرارف الثم یش نایلوا رودقمو نکع یمیلست هاهج وین دنلوا
 هدر دوم رگ دم هیرارف ی ربا

 طا عفو هال .زالوا تلقتم هت مس هسلدنا ماست ه ی رتشم

 .دسافلامبلا رحم ءاوهلاىف ریطلا مک ةياحاا مادمن ال

 1 هدام ۱۹۹

 [ یلوا]| موقتم هدم و لام مه ينعي | موقتم لام كعسم |

 .ردط مش ین [ ردمزا۷ ]| هدنداقعنا كعس

 زوطنسم :هدءدام ۲۱۰ ا هاا ل او

 لطابا قعاص یش نانلوا لام الصا نالا مر

 ینیدلوا مزال یسلوا عافتمالا حابم ىنعإ موقتم یک ین دلوا

 ردلطابیند قعاص یشنالوا موقتم هحنمکح هدام ۲۱۱ هلتهح

 ۱ دسافلا مسبلاق رات در

 تقوم ع هلع ءا .ردمزال یسمالوا فوم كع هدر و



 طو رش كعبيم] یلصف یجنرب كنناث باب ىنعي [ لوا لصف ]
 شا ارال لاا نالوا [ دیقح فاصواو

 [ .رد ] لماش

 كع..هدام ندفصو هدارو بولوا یہ كفصو «فاصوا

 .ردراش ی یه ولعم

 یهدلصفو هرزوا ینحهللوا تراشا هدح رش یانا

 هردهدنبهافم یرهدعاقودوصاداوم یهداصفینکیا رک دلاقآ

 الفادوجوم نوکی نا ميلاف طورشلا نمو هبدنهلاف لاقاذلو
 جاشلا جاش میک مدعلارطخ هلامو مودعلا عيب دقش

 اف

 دا وم

AV}هک دا  
 ین [ردمزال | هدنداقعنا كع | ىدلوا دوحوم كعسم |

 یلام حس هرژوا ینیدلوا روک دم هدهدام ۱۰۵ ارز .ردطرش ۱

 , زارحا هحنمکح هدام ۱۲٩ هتسیا لامو ترابع ندهلداسم هلام

 نک هسا یراخدا كمودعم بولوا یش نالوا نکم یراخداو

 هرزوایدلواروک دم :دهدام ٥ هلتهحوب .ردنکدلام هلع ءاس و

 د کیه را لا م رایطاب رم تامودمم

 مس هسهلوب یادف چیه هدنکلم هد تقو هدیوئاص یادفب

 ناب و E هدم ودعم هسالوت هلکز ونشا د دل وا لطاب

 عافتناناکما لاطاف هلباعییم اما .رولوالطاب عی هدهلیکروپشب



Nعيا هدک دشا در هعلا یعسم یرتشم هلاقلادمب  

 ردو یرتشمو یدا هقش ردلکد و عم غل دلوا شفاص 6

 هب ۇرلاراخ یف راتحدر ودگسیتشم زوس هد رکدتا فالتخا ود

 . رولوا رح كما هلاقا ید یهلاقا -- ۲
 ع ه ه هنسه ر د هشورع كس یرتسا کک هلتهج وب

 راهشا هلاقا ید یهلاقاو هدو راها هلاقا ی
 یماس "هلاقا طقف .رولاق قرهلوا کلم كن ەنسکوا رتساو حک
 یاربا ندېف لسم هلاقا وب کنوچ . ردلګکد زاج كا هلاقا
 طقاس هلا ارا هلتهح ییدلوا ند هسیا هه لسمو نمضتم

 ى ةلاقالا فالح ! قاب ههدام ۷ < زعا تدوع قترا بولوا

 .ةلاقالاف راتحدر یرتشلاكام یلاهدوع نکماف نبع هال عيا
 هلع ءا . رداکد جی قلع ۾ -طرش كنەلاقا س ۳

eکا ارتشا رتسار ۾ شو رع كس نور د  

 هدایز ندشورغ كس هسمک لوا هلکعد ها دا ووا هک

 هشوعزوب «لس ET تاص کا هسرولوا نرو

 بایلا هبدنهو راتدر زالوا ربتعم ینا عیب ها مس هرخآ

 . عویبلانم رشع ثلاثل

 < ین باب »
 یاب یجنکیآ ثلوا باتک ینمب

 اف ترد بوزا هدنناب نس1 راز و
 | .ردمسقنم



oofماكا ررد  

 ردهلوب م 2 حک ہد وہ "افا هراع ال ادع) 6 زا یحعشا

 . قا هب هدام 66۹ ۰) ° دوعسلاوا

۸Aرا د دح 7 هدو قرا صحش كمي هلاقا بس  

 عملا ضف لدف اما بولوا هدردش یتیدلوا عملا ضق دعا

 هدنقح لک هدک الماو لا وما ی ربع كواقع هدنر وص ییا دلو عوق و

 یحی خسف یهف ضقلا لفلاقالا تناک ناویلب زلالاق ,ودخس

 .قاب هب هدام «Yow» یا اعر |عاعح رذعتل راقعلاربغ ی لکلا

 یراح ا رانج شد هدهل اقا یک ینیدلوا ۵ دعمب بس ٩

 لا عونلاق هزاز رولوا یراح حد بع راح والم یی دل وا

 . هاقالاین
 كنسرتشم او هب وامس تفا نکا هدب دب یرشم ۳ هلع

 حس اقا كرهبملس یاىع عاب ه دلاح ین دل وا شمنلسع هلا یو

 هسسراپد .رد یخ عیاب هسلوا علطم هع هر نادا

 مهدی و هلع ناصه هد ر وصوب .ردا اهاواضما یهلاقا

 ید هب ی ریشم هد ول وا لاله E .ردا در یهلاقا هسراب دو

 اما .ضەدأ 9 هلسع ناص هب ی رشم عیب ها وا والعتف

 قترا هسنا هلاقا هدلاح یکیدلس ینداح بیع هدهلاقا تقو مییاب
 . 4اق لای و هب ربح و راتح در زالوا رب

E ۱۰كند ادر هعب اب كلعسم هر وا هل اقا  

 هدنناب عییملرک «عس «ردهن رزوا یاب یسهلاحو هلق فراصم

 . راتشدر نوسلدا هلاقا هدر هقش كرك نوسلدا هلاقا



 ۳ .ماکحالا هح خرش 1

 ندکدسا ماست ینهعفش عیفش هل وا راقع متهم ۳ 4۱... یح ۳ ۱

 . ر وام هدناباط هعفشلاب ی راقع لوا عیفش هستی عس لا ندقاعهرکص

 لب دح تا ه دنقح تا هلاقا هلغل وا فلا صخش جیم ارز

 :ردهدنمکع شل ا .نوناص ندم یراقف ل وا عیاب اب و یب

 یلژ رولوا تان عرش نوحا E ی هد هژاقا هیاع ءاسو

 . هلاقالاق
 ۱ ندک دسا مس هرجا یم RGR هاتم یجنکیا

 دوح وم نکا هدی دن ىلا e ه دعا بودا چک “هلاقأ

 .نمهدیادر هنعیاب هلسس روزا دم بع هسشا روهظ مدق تیعر

 لوا عیب یمهلاقا نالوا ا ۲ ONE ال وا ی نشه ارز

 هل وا ام یعسم وا یاب و ایا یعا طب دتح و ۵ د..موس

 . ییلبز ردهدنمهح شاص

 زا هل ب وه وم تولوا ب وه وم O 3 هلنس یجدح وا

 عروس لندن هه بهاو رل ۹سا هلاقا یہ هرکص ندق دناص

 یریشم لندنسل ششم هدسشح بهاو هل بوه وم ار ز ۱ نمهدیا

 ۰ یلز ردهدنل زم

 نهر هرخا یلام ییدلا نوئاص یرتشم ۰ لتس یدرد

 ثلا صخش هل اقا وشا رل هسا هل اقا یس هلع اب من ندکدسا

 فوق وم هر و دیو اقا هلغل وا د دح اجر WES نهم نیک نانلوب

 ۰ قا هب هدام 0۷۱۷ ۰ رولوا



 کانن و ک ےن ض و هرکص ندقدنلوا هلاقا مساذک

 لوق هسشا تداهش کو یرتشم هدکدتا اعدا ینکودا کلم

 ۱۱ وا هد قا انا یس یاشار و زالوا
 نا یرت الا تابقل اخف تناک ولو هرفل ءا دسهش م هعاب یذلا

eیرتشل ادمشو لحر عسیبلایعداو ءاضه تعا عییلادرو  

 افاتم كف ف عدقلا كم داع خسفلاب هنال هتداهش لبق كلذب

 . یلبز هحو ایم او هنوکل یرتش)اههح نم

 لام ر هدننسهلاقم یادش ها شب ناعم رع یاب اذکو

 اا هلاقا ین هرکص ندکدن|ضق یاده هلک ش .بواص

 بول مزال یدر كادي لوا نالوا یضوقم هنس رزوا عبا

 یاد هلک شب ناعم رغ یرتشم اکو .رولس هدا در یتاثم

 ۱ یار روا ا ا یم هدناقب
 لام ر ندننودم هدشهلناقم ی والفک ناد .كلذکو

 ۱ ا رام ها ىب كس نفت نوا
 میلی ةلافكلاو لحالانا لصحتف . قاب هدام «هده» .زما
 لحالاد وعي تعلاق ءاضم درلایو هلاقالادعم نادومب ال هبلع اع

 یوالا ا د ال یضرلا :درلاناک وو ةلاس ةکلاد وعنالو
 . اصخلم راتم در

 تنماقا ۰ رددیدج مس هدتنقح ثلا صخش هلاقا -- ۷

 و بس هدلن اسم ضعل یسلوا دیدح عیب هدنقح ثلا صخش

 . روئلوا ر کد هلم شب هدارو هکرولوا



BEE ۱۵ ۱ ا ج حرش ر  

 هب ده رەد مردا لب رم ییسهصح نا كن رادقم اتو 1 ۱

 . ةلقالاف رمهع تالاف
 بوسر وو هدندن ی رشم هد ولوا نوناص هبقنوآ عسیم الثم ۳ ۱

 شا تل RN 4سال وا هل اقا a2 0 دة دلا هق زکس 2 3

 . ردا دادرتسا ندان

 تفا یددصع كعسم یک ینیدلوا ۵ و دعم ندسع قمور وف ۱

 ۱ دوعسااونا رداکد دودعم جد ندنلسف هدام ۵ نعل قلوا

 هلا دناز صا کلب بویلوا ندنناحوم كدقع هلاقا س ٩

 ۰ رووا راستعا ددح 8 ۵ د.محس ندقاع هدنش نالوا تا

 ینح هل لح و نالوا هدنتمد رکد هسه هلع ءاس

 ندقدلا توتاض لام و ندهنسک. وا لالالا لا
 انا هلولح نال ۰ زا تدوع لحا راهسشا هلاقا ےہ هرکص
 د وعل "او هظقسا دقو £ هاض را ث.ح هلع وه نم یدر ناک

 هنشد ینح هلا و . یاب ههدام «۵۱» ۰ هلاقالا یواطحط دم

 ور جن کو ۰ ردا لوح

 عاب هناك كلذ دعب ةلباقملاتراصو لحالا طقس نیدلاطقسام هال

 .رولوا هدنمکح شعاص هعلاب یسم

 .لاقالاق راتح در دیدح ند هلع هل تشف هعباب نم حييل

 .ردروبج کما در «یرتشم ییبم نم لالایف مییاب .هیلع هاب
 راح درلا ناف خف هن ال لحالاداع ءاضه تعلا راح هدر ولو

 هع) اب ىلع هدر حباسا تا ادلو اخ سفن وکی ءاضقلاب ناک اذا بعلا

 , ةلاقالاق راتح در ددج ع هناف یضارتلا ناک ادا ام فالح



 ماکطا ررد ۵ 9۵

 ا نال .رولوا حر ئارا هدک دتا ارا ییرتشم ندعسم

 .هلع تحاو

 هداعا همیاب زونه عییم ه رکص ندارا و هلاقا هلهحو وب

 لقمه عسیبم بول ۳ لطابهلاقا هساوا فات هدرتشم دن ندملوا

 دقو نعلا انومضم ناک هال . زالوا نومضم هنس رزوا یرتشم

 ۱ ..دسافلاق میارلاف هزازب هار

 ندق دنع هدا یرتنشم عم e زدق .وشس دن

 قوا ليز ندنم ی رادق . نام ييدتا ثارا كع ی

 ليز قرهلوا ربتعم طرشو حسح هلاقا رلهبشا هلاقایس هلبطرش

 ! قاب ههدام هد . رولوا لباقم هنداح تبع «رادقم ناشوا

 راها هلاقا هلط مش قعلوا لیزفتزا اهدای هدایز ندناصقت وا اما

 لبزتت یرادقم بیع ناصقن بولوا حیخت هلاقاو نکیناک طرش

 ثداح هدعیم الاب هحور هدهلاقا نخ نکل . راتح در رووا
 ۳ یادقم ناصق نالوا را هيس هلبتس بع نالوا
 بیعروک ذم هرکص ندقدنلوا عیب "اقا قرهنلوا لیزنت ندعیم

 ید یرادقم نانلوا لر یرتشم هسلوا لئاز دوش دوخ

 لا ولام هرظن و ! قاب ههدام «۷» . ردنا دادرتسا ندیاب

 .ًاصخلم راتم در عيالاعجر لاز مث بيعلانع
 دودعم ندبیع یسموروق هدند یرتشم كع -- ۵

 هیون بوسیروق هد واوا شاپ هدعسب نیح عیبم یی ۰ ردلکد
 بولوا حسی رل هسا اقا یی ناف رط هرکص ندکداسک |



 4 ۱ ماکا هلم حرش

 e هقشا ا NES 0 ند رتشم ا 2۳ ۳ ۱

 ۰ ردوو لاو مش هنارش و e كو بولوا ا ۳3

 ه رکصن دقدا | | نواص لامر و دداع نوا ی وشم اذک 0 ۹ ٠

 یتمقو رعس كرلهدح هدورو هدر ےس ددع شهلا هنر 371

 ینوتل | ددع نوا یرتشمرلهمشا هلافایعمهر ندکدتا صفات ۱

 یناثم اب یرلهدبم ییبدلوا شعا ضف هسفو ۰ ردنا در هعیای.

 . مهدیآ در

 هرخآ یلامرب هدنسهلاقم هندیحم ےس ددع یعرکی میاب كلذک

 دوح وم اع هدد زونهو ندکدتا ضف یرود دم غلبمو عج

 غم انی عیاب رلهسشا هلاقا یب هرکصندقداوا دساک نکیا
 . نههبد مریلا هراب هقشا یرتشم . ردا در هیرتشم یروت ذم

 ۱ . ران رد

 4 ندن راکدتسا مس دقع هلا هزا نيش ناف رط م هتن

 نکی ناک ط رش وح هلاقا رلهسنا هلاقا هلبط رشقل وا لج وم هراب

 .راتشدرردبا در هیرتشم لاح رد یمن میاب هلغلوا هدنمکح

 ناف هفینح یا دنع لجالاحصر ال نآ یت هلحا مع الباق ناو

 .هلاقالایپ راتشدر هدنع دقعاا لعاب قحتلب دقعلادم قحاللاط مثلا

 یعوزل كنسما در هبیرتشم كعرا یعسم نع هلاق ال ادم

 ییدملنا نظیف انا بولوا هدردقییادنآ شف یاس

 نم یاب هلاقالادعم مکه تن ۰ زلک مزال ید نم در هدنروص ي
۳2 



 سست می هرکه دقدن ]وا صف عسي نع هیاع ا

 0 ا لثمو یرادقم كنم نانلواهیمست وهلواقم هدمس

 ا وارد قد : رولک مزال

 ۷ نال رغ مان همان قلن امش اب سنج هةتا هد هلاق|ناح را
 > لوح

  كنوکسندنمدوخاب یسهدنافكنسلدبا طرشلدب هقشد اب ؛نمتءدای اب

 ۱۱ هاو لا رو دم طرشیم :ردفو اشم
 ةقيقحو نیدقاعتلا ۳ خسف ةلاقالا نا نعلا موزا ىف لصالاو

 . هئوبتو لوالا لاحم لا تشف نكيإل ناك لوالا مفرالا سیل خسفلا

 ادهو هربع ا ناک کاملا نها نيع عوجر
 . فالخو ناصقنلاو ةدابزلا نم هربغ ىنعنو لوالا نابعت مزاتسي

 . هلاقالاق راتشدر سنا

  هرخآ یلامر هدنسهلاقم هدیم مس ددع یللا میاب الثم

 یللا نیفرط هرکص ندکدتبا ضبق یروک ذم غلبمو ندقدناص
 رلهبشا حس هلاقا هلیسهلواقم هد مس ددع شب قزف سش

 ۰ و .ردر و کمر و ه یرتشم یهبدبمددع یللا کلا یا

 ۱ کو :ناضقاب 1
 ° رخآ هدنسهلناقم هدي ےس ڭلیمرکپ ددع یللا یاب مک تن

 . لباقم ه هب دبحم مس ددع یللا رول دم مغلمو ندقدناص لاهر

 هلاقا یعس هرکصن دقدلا نوتلا كلو ددع نوا اب زکس ندرتشم

 .ردروبم کما در هب یرتشم یه درج میس دع ىلا عیب رل هسا

 هدع اا را ید قوتا ددع نوا اب کس هسقو
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 ° رکصن دکدا ez هش ورع كسح وا یلامقاشور اب

 زالوا حیخ هسا هلاقا ٣

 زونه یتسم نگ توناص lL ی مکه تن 3

 رل استا هلاقا یی ۰ رکصن دک دا هه هبیص لوا ندا شف 4
 حسیبم نگ ام  ؛یرتشمهسل وا حک اقا 9 ارز ۰ زالوا جیب :

E 41  
 بول وا شعا عرب هعب اب یعسم م لدن ههدیا یا هعب اب ها

 تح ولا مال ثالد و ۰ وراکد لها 4تر نو ص کو

 هلع عوج را ىلع رده الو حلال حبلا اعرمت ناکل نیا

 راتشدرعربتلا لهانم سال وه و (یشهنمعیابلا یا لصر م هب ال نعلا

 هلاقالاف
 هنوذآ« "یرتشم ین هرکصن دکدتبا ضق ییم نم میاب اما

 یص هلاقالا کحشو حک هل اقا رل هسا هل اقا یی ه دع) بودا ه.ه

 راتشاردق لاق ۰ ر ول | هد هعود رب یعسم نگ ندعباب نودام

 کیف هدا هل وص ول نعلا هلع نوذالا عج رف ضبقلا دعا اما

 هل بوه وارده أاه دعا میابلا لع ححر و هلاق الا تحصف اعرعتم

 ۰ یہا ه ردق و توه وما ناد سه هلا لصاولا لو و

 نودام یص یسلوتم كفوو و یساصو ڭم هد ایوب بس ۲

Eراتعدر ۲7 بند اف یرحد فقد وااو ميلا رظن ۰ ۳۳  

 . قاب هح رش () هاقالا ف

 ع <o ندفاعتم هر و همطعا ماما هل اقا بس

 دقع سه ط رش الاب ك٤د ینابحوم كدقع ۰ ردخسف هدنناحوم

 ردکعد رلیش نالوا تباث هلبا



 ماکا زرد ۵ 7

 را یر نوش هقشد ینعل ی در يیدتا

 ناعم رک هد نوا ا هددّمع ناح « رد روح کمر و

 هدمکح ید نوتلا ۰ نوسلوا ك رک نوسسلوا هلا زاعمو

 . ردهلب وب

 تالکم او هل دو ناسا رک لامر بس را مەت

 ت E حس هدنسهلاقم هراقتم تاددعاب تا وز ومو

 حک رل هسا ع اقا هدلاح یتیدلوا مئاق هدندب یرتشم لاموا
 ا

 ا تایددعا تاوزوعا تالاکم شم مرع

 نوسلوا شاوا كاله كركو نوسلوا دوجوم هدندب میاب كرك
 . عوبلانم رشع ثكلاثلا بابلاي هبدنه

 ۱۱۱۱ وتو نوفام یضصز هل وا موادمت تا

 ما ا هدنرلهلاقا كراو یا .ردطرش قو هدف
 . زالوا الاو .رولوا حب هلاقا

 هدایزندنرکد یلام رب فقو "یلوتم اي نوذام یص هلع "ان

 هرکص ندقدلآ نوناص هاف ناصف ندنرکد اب ندقدناص هاف

 . قاب دام «۸ع» زالوا حیح رها هلاقا یعم
 هدام ۶ قودا هلو مکح یخدهدنس هلاقا و کە تن

 ER ۱5 هد رش

 هشورع كر ىلام قاشورغ كاسحوا نزا یص ر الثم

 یص یک ینح هبلوا حح هسا هلاقا یس و



 E ماکما ةلع حرش

 حس هلاقا هدر و که قا یر: وا هل ها e ه دع) بولوافات

 دنه رولوا لطاب هلاقا هسلو" فلت درلالق یاب لوا نکشلوا -

(EE۱ قاب ا م هب هدام 6۱۹۶ ۰ عویلا نم  

 < دام ۱۹۹
 [ .ردنکد منام هنتخت كن هلاقا یملوا فات ك] میم [نم]

 فاتضبقلالقو هلافالادم ك وسلوا فلت هاقالالق كرك
 ىع شدا تراشا 0 هددقع ناح هرو دم نع . نوسلوا

 نوسلوا شملند مدناص هدنسهلاقم هرل نوا وش یاوبخ و

 رک ذ ةدنحرش هدام ۱۹ع ارز . نوسلوا یلدا تراشا

 ن هسق ود ا حسیم یعابف كعس هرزوا ینیدنلوا

 .ردسد اکو هققابتودوا لام نگه

 رگ e بحاو هدننمض دقع نالوعوقو قرهممل وا تازاشا

 تراش هن. ردنکد لام" ةقتقح هدهسا لام اک دوخاب .یلآ
 دقعاکسک نم نالواتحاو هدننمض دقع نالوعوقو قره وا

 ردا قلعت هنلثم تب REY کل ب ا قلعت ۳ ول دم

 VED ۰ عویسلا نم رشع ثلاثلا بابلا ق هدنهو ردقلا حق

 ! قاب ههدامآ

 یاوبح هللا هدیم مس ددع نوا هسمف ر كلذ ىلع ءان

 ندکدشا كالبتسا هلبا ضق یروک ذم غلبمو مس ههنسک رکید
 السا هسمک لوا بولوا حییخ راهنشا هلاقا یی هرکص



 دايز هدعیبموا عیلادعب نکیا دبحاو هدعب نیح میییم اما

 لوا ینحا هدیولوا لصاح ددمت هللوصح كن هاصفنم

 هرکص ندقدلوا كاله هدایز لوایو ندکدسا كالتسا یهدایز

 ها دام مکهتن .زالوا حح الصا هلاقا ون هست هلاقا یمن
 .ه رازلا نع هلاقالا ي یرقنا یدنلوا ناس هدنخرش

 دوحوم هسلوا كاله نللد دحا هدهضصاقم حس ثالذک

 عسمهحونم یربره ندنیلدب هدارو ارز .ردز اج هلاقا هدنالوا

 عقر كنا هلتهح ینجهلوا اق عس هلیساش كسر ندنفیدلوا

 ندنامبق لد نالوا كاله و . ردقلا حتف ردسنکم ىسهلاقاو

 كلرو یثم هدردق یدلوا ندناسلتم یتمیق هدلاح ینیدلوا

 .رولک مزال

 هلاراشمو ناعما یسا AS شد ی رتسا ثم ۱

 هلباقم یه رآ هلک زوبهیلاراشم و اعم" هارکید یادش هكى للا

 زدفدلوا كاله ینادغب اب بسا رم هدن ودنا هارط هدنس

 لوارلهستاهلاقا ییهضیاقم عسوب هرکص ندقدنلوا عس هرخا یو
 Ds و اخر تاد لک نا سقف تا هک

 ٍ .ردا دادرتسا ینسهرا هلک نونا ییرتسا

 رله شا هلاقا ۳ ندقدل وا فات كتبلد اما

 هلاقالادمب هدولوا ئاقو دوحو«هدیسکیا كنيلد هدهلاقا نیحایو

 راتح در ردزرسبمکح یی لطاب هلاقا هسلوا كاله ضیقلالقو
 .یرب ندنیلدب هرکص ندقدنلق ارجا هضیاقم عی الثم .هلاقالاف



 ۳ ۳ ماكجلا لج

TET 
 درک دی 7 ولر لنت ات

 راتشعد نمهدنا هلاقا یس سا لک و رابضع . .یسحتنش و

 و
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 هل وا تات یساضعا | كعسم نال وا ید سا [ كعسم !

 مس ارز [.ردزناح هلاقا ] هدمیبم نایلوا فلت یی [ هدنسقاب

 لباقتلا حصف . ردقلا حتف رویناو دوحومو یاب هدیقاب وش

 ءاقملالاب و فحفاواص یرشول امهنم سال و لکلاب ء زحالا راتعا

 . امرغت رات در جیسلا 5 ۱

 نکا هدنرزواو [ نالوا یلم رارب هاینکا عیب الثم] ۱
 ین :[هرکص ندد یکا یرشم دوا ی

 [ .زولوا یخ هااقا هلتسهصح ند هدنضزا را ۲
 ۱ .هلاقال اف راتحم رد

 بوناص هارل یللا زو یضرا راز لینک | حیا هلتهج وب

 رار لنک | هدنر وص ید دن وا هلاقا حسب دردص ندک دع نکا

 زویکیا یتمیف كضرا زکلابو ارل زویچوا یتمیق عومم كضرا
 زکلاب هلاقا هلفلوا ینصن كتمیق عو ني عوج هحنلوا اريل

 زونانلو ینصن كنتهيق كضرا زکلای عیب بولوا حی. هدضرا

 ۰ قاب هیح مش هدام C\ VV ردا هداع' هب ی ربشم یا رب



 طرشقفلو هداف هب هکر دوحانو ه :یص هدنسهلاقا كادص و ۱

 1۳ هب هدام «) زالوا حی هلاقا هسعل وب هداف هلغا وا

 ثالم كنهکرتاب لرد ینیدلوا یدصو هسمک ر هلتهحو

 4 ردق وش دزا ندنلثم نم ءاس هن ىع رش ع وسم ا

 هلافا یعس ئ ندکدسا نک صف و A ٤ عيب هب هنسم کد

 . زال را حس هسنا
 یلام رب قلسشویع یللا ندننودم كافوتم یصو هت

 حر هسا هلاقا یس هرکص ندقدلا نوناص هشورغ یعرکب

 زالوا
 ا ا رکا نیت و كو :هصالج

 نمهدنآ هلاقا ینارش ای عب لوا موقم یحو هحنلوا هلا لقا

 .هلاقال ی راتشدر

 ییبیم نم میاب هرکص ندکدتا ارتشا ا مت یصو اذک

 .نههدنا هلافا ییہ یصو قوا هسشا هه هیرتشم ضیقلالق

 یعسم نم هکنوح .دولوا شما عربت همای یعسم هسا هلاقا ارز

 اما .صەدا عوحر هنعیاب هلاروت دم نع هلفلوا شمامر و هعلاب

 هدنروصو هسناهبه اک اهرکص, کر ندیص وییسم نم عیاب

 هیلع ءان ويما ندمیا ىم نم بولسهدا هلاقا یصو
 بوهوم یسحر هکرولوا لصاو هراب هعفد کیا هیصو د

 .هلاقالایپ راتدر ردهراب نالوا یرادقم ب وهوم یسیجن کا

OSقعلو هشاف هدنراهلاقا كفقو *یلوتم سو ا  



 سی ناب مالا ةطابا نوک یضرولف یر ھا +
 هلاقالا ىف راتحدر حضت لوم ثلذك هيلا بوثلا

 هدلوتم رغ هاصفنم هدایز هلا هدلوتم لصتم هدایز اما

 هب ریخ و قاقحتسالا لبق یواتفلا ةرص زالوا نام + هلاا ی

 . هلاقالا
 نادر ناوضت داسو ارتش

 ینج هلوا حسیحهسنلوا هلاقا مهرکع ندقدلجآ یزوک روک یو
Eيا لواط ازکم  SSرا هرخآ ی رک راب اب  

 ینیدلا و حیح هشا هلاقا یس هرکس ندکدتا ذخا ینارکو

 .زولرا ځل د

 هکردهدل وتمآ اسم دار ٩ ندعو ترد

 ردهلاقا عنام هکردهدلوتم ربغ “هلصتم ؛دایز ۲ .ردلکد هلاقا عئام
 دل رک .ردهلاقا منام OTN صفن دار ۳ یک ابو مر

 نوتا كالا ینآ ینجای یرتشم. كركو نوسلوا اله

 بسک .ردلکد هلاقا عنام هکردهدلوتمریغهلصفتم هدایز ٤ .یکدلو

 . یک هلغو

 کد ارش شدت وا طر یاس تب دفاع
 هلافایس یرلصوو یراثراو اممافو دم هبلع ۳ .یدیشلدا

 .هلاقالاي رحشو راتخحرد رارولسهدآ

 یخد ههلاقا نالوا كلام هبارشو مس هکردوش هدعاق هدنو
 ,ردانششسم هلئیسم شا ندددعاق 7 طقف . ران رد رولوا بالام
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 ۱ ماكحلا ررد ۵ ۰

 خیام دقع ینمی لطاب عیب هلیکاله كعیم میستلا لبق .رولا
 ۱ قاب ءدام ۲۹۳ یک ینیدلوا

 که وش .ردراو لاوحا ضمیاهد هلاقاعنام هکردیالوا مولعم
 ردع:ام ید ه هلاقا .عنام هعسم دردلنلا دساف مس و بيع راخ

 .قاب هرلهدام ۰۳۵۲ »و « ۳٤۹ › ۰هلاقالاي یورما

 ۳ هصرعاب و هدیولوا هسبلا ضوبقم عییم هيلع ءانب
 دوخایو هدلوتم رغ "هلصتم هدايز یک قعاب اس هدنرزوا هدیولوا

 موزوا هدب ولوا غاب ایو قهروغط هدیولوا ناویح ضویقم عییم
 .ردعنام ههلاقا لوصح كنهدلوتم "لصفنم دايز یک كمرو

 راتحد راقاطم هلبقال ع شلاق ضبقلادعإ ةلصفنم اة دايزلاب خسفلا ر ذعتل
 هلاقا عن امهدایزنالوا نصاح شبقلالیقو عسلا دعب طقف .هلاقالا

 ام رو نوسلواهلصتمءل رد هرو دمهدایزا .ردلکد

 . هدنلاح نح هدنرزوا یتسضارا نالوایلم هسمکرب كلذک
 3 یس ہر دا كاردا نک | هدوناص رار هلا نکا نالوب

 ۰ نود لیصقلا ىلع درو اعا دقملا نال . زالوا ححح هشا هلاقا

 ۲ راتحدر هاتهدقاک ةمنام یهو ةدلوتم ةصفنم ةدايز ةطناو ةطنحا

 ِ . اصخلم ةلاقالاق
 ار ر للا الا نوناص هنمک ر مکه

 ۲ یی هرکص ندکدکید یل هسبلا ینیدلآ نوناص ایو ندکدتبا
 | منابل بولا نوکی ناىلع الیاقاذا اذه .زالوا حیح هستا هلقا
 ب كا لس و ةطاا قتفا یرتشمال لاق ینعب یرتشمملل ةطاتا و
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 ٭* هدام ۱۹۶6

 هاو | دوحومو ماق هدندب یرنشم عسبم هدهلاقا نیح |

 [ ۰ ردطرش ] هدنت كنهلاقا.[ قلوا ] رودقمو ع یملست
 . ردها عیسم هسی ایمایق تع بول وا یضتقم ینماق كنا یف ر كارز

 عیب هلیکالهكلا هیلع ءانسو زاح یت نم یقلوا نیعتم مییمهکن وب

 نم نالوا ندنلیق رثاندو مهارد هکولو . ردهدقهلو مفتح

 ردقلاحتف رداکد طرش یتابح كنیدقاع ہدەلاقا نیحاما .هلوا یقاب

 . هلاقالاق رحبلانع راتدرو

 [ هسبا شذدوا فات عیب ] هلاقالا لق | هلع ءان |

 مولعم یناکم كردبا رارف هلاقالالق هدیولوا ناویح عیبم دوخاپ

 كنهلاقا هلو ىنعب [ زالوا حيح هلاقا ] هسلوا ملستلارودتقمو
 كلعسم هلم د عاق هدد یرتشم هدهلم هتشيا .ردقو یمکح

 كغم : روشوا تزاشا هنشیدلوا طربش یل

 هدر هلردبا رارف هدیولوا ناوبح عیس یسلوا كلاه امکح
 هققح هلتسملند دوحومو .رولوا هاسمالوا مو ۲

 .ردیهاظ هدوا هکرونلوا ناس ییداوا طرث و
 زاردهدانم ورا ورآ یراظفل دوجومو 29

 .هلافالاق راتح در

 فات نکیآ هدندب یرتشم عییم ماستلالبق هلاقالادمب مکه |

 هرزوالاح عس بولوا لطابهلاقا ها رارفالاب هجو رایو هسلوا



e۳۸ماکحا ررد  
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 تلالد هضارعا ] دومقلالق هرزواینیدنلوا ناسهدرلهدام ۶

 كنبرکید هد هساوا رداص یشر ] ندلعف دواي لوق [ ردبا
 | . زالوا | دقعنم هلاقا هلأ لوف وللئمو ىل [ دفم یوف

 ندهنسهرکیدهسمیکر  ثالذلع ان .هلاقالاف رمال متو راتحدر
 عا هک وكدا نوازا لار
 ۳ را هدلاح یبدعا لوق ها رص مرا کیدا

 هدنشیا یسا روک ذم یخدوا هدکدتا كرت هدندزن هو

 ندتدر هتسهوا هبلع ءانس زالوا شما لوق فهلا هسناللوق

 . ةلاقالا یف هدنه رولسهدا هداعا هک وا یسا عانتمالاب

 لطا هدقدنلوا در هحارص ندنفرط علان هر 5م هلاقا مکه تن

 هما لامعتسا يس کک ی تولوا

SD EEیضرلا ىلع اللد ناک ناو باد دم امسال  

 «۱۸۵» هلاقالاي هساخ درلا ے رص هب لطس الاف 2 رمعلانود هنا الا

 . قاب ۵هدام

 نوجا هداعاو در یناویح ینیدلا نوتاص یرتسشم مکهتن

 لاخدالاب E ا .هلغماملو ىلا بوروتوک هتسهناخ كیاب

 هسناللوقهنشیا یناویحروک ذم بولک میاب هرکصن دکدتا تدوع

 هدهسیا لویق یروک ذملعفكمیاب ارز . زالوا شادباهلاقا عی

 دحتم سلم هدصوصخو بولوا مزال سلع داحا هدهلاقا

 ۰ هل اق الا ها نع یورها ردلکد حس هل اقا ندنش دل وا

 9 یک



 or ۷ ل ةلحم حرش

rهعاب یراکنا روک ذم ا یتح . هلاقالا یف هساخ  

 ندقملا ود زاملوا هلاقا عس هلردق وب عيا هک دنا دارم فر"

 . ضەدا هلاطم یک قابو عانتما <

 نمم ینیدلوا شمریو یرتتم هدکدتسا یس ةلاقا میاب اذک
 بوزاب دسر نوجا نعروک دم ميان هک اه ۱

 رولواهلاقا هسشا در هعبا يسم ید یرنشمو اطعا هن یرتشم

 ( . هنقلانع هلاقالا ف یورشا

 لابو در هعباب ینتحح كعبم راقعیرتشم هلاقا یار الو

 ضق یم هسنا فرصت هدراقع روک ذمو ضق ینتحح ید "

 راتشدر رولوا دقعنم هلاقا هلن ااطعا ندنفرط یرتشم بولوا كعد -

 . هلاقالا ی

 4 هد ۱۹۳ )
 هدعمداقعنا هرزواییدنلوا ناس هلال لصف ین | حس 1

 سلحمداحنا ید هدهلاقا ] داقعنا یک ینیدلوا مزال ساح داحا

 اقا [ یس ]:. ردطرش هدهلاق« سلع داش سا ۲
 عوفو هلیطامت و [ هدیاجنا ساخت | ها يا

 هسقو بولک مزال قعلو لوق ] هداطعا سلحم هدردق ینیدلو

 در هسرکید یلدایو [ هدود مدتشا هلاقا ییبب یر ندندقاع
 ساع ] روک ذم [ ندُغا لوف هدسلح لوا یرکید ] هدکدتسا
 و ۱۸۳ [ ندنفرط دحا ] هلهسلزو سلح [ دوخاب هسازو



 ۱ قاب هنح رش هدام «۱۷۲» ۰ هلاقالاق فورا رولک مزال

 £4 دام ۹۲ 3
 ۰ فر باما نالوا طفل نسب [ لوقو تاعا ]

 مثاق هنماقم ] تن وللثم ینیدلوا دقعنم هلاقا هفآ دام بج
 اطعا ندساحرب دوخایو [ شات ] ندفرط جنا[ نالوا
 ۱ 3 3 3 رووا یخ ]و دقت[: ید ها تروص ]
 اوا یفاک هدنداقمنا  یطاستاب مس يقف كنلدب
 ندنسناح هدهحارس اعقاو . ردفاک یخد هدنداقعنا كن هلاقا یک

 ۱ نالوا حس هده زازا هدهسیا روک ذمینیدلوا مزال اطعاو لست

 O E یودا فک هدهلاقا داقعنا اطعا ندنیناح دحا

 ! قاب دب هدام «۱۱/۵» راتشدر

 ۱ ضف یادش هلک زو ا نوناص یرتشم هلع 7

 یضوبقم عیاب هنیرزوا یسعد مدلا یلاہ همیاب 0

 ۱ او a در یتسضهمایو ینسدلک كعسم نع نانلون

 . هلافالا ىف رشع كلاثلا بابلایف هدنه رولوا هلاقا هدنسضم

۳۲ E E 
 و هدکد سا بلط یتسقا بودا ضق ۳ كن و

 یضوقم ندم وس هنس علا هاکع د مع ارتشا ها ر یا

 ۱ حس هسا ضقو لوق ید یک ماست و دو یک نالوا

 شوا هلا اطعءا لد رشم تاج هلاقاوو . رول وا شادا هل اقا



 یدرقل ید یرتشم هدود رو

 هس یراتنع هعباب ندهمص) رک تا هدساګ لوا كرهیم هل وس

 . رولوا نهلدبا هلاقا مس
 اباطخ هعیاب یرتشم نکیآ هدعیاب د زونه همصب عیبم اذکو

 یو رف دنا وا ید عیا هننرزوا یسعد مدا هلاقا ییہ

 دعنم هلاقا هسرب وي یراتنع ندهمه رود ذم كرهبملیوس

 مدتالاقا یعس هرکص ندکدتا ضیق ییبم یرتشم اذک . رولوا

 دقعنم هلاقا هسر ودا ضد یسم عیب هدسلح وا هنرزوا یسعد

 . هلال فراخ دو را
 یارب یهلاقاو ۰ رولوا دقعنم هلاقا ید هلبا تلاسر میکهتن

 کیدایا غیلبت كلوسر هنسک نالیردنوک لوسر هنسودنک غیبت
 هسردا لوق یهلاقا قرهلوا لوغشم هلا لمعر هقشب هدسلحم

۳ ۳ 

 یهلاقا هدفیلس سل یی مدلیا خسف یی هنسکوا طقف
 هساردنا راکنا نره هد ودا اعدا ود مدا لو

 .عوسلانمیاثلا هزاز زام وا قردصت زرمسهنس ىا وغ

 عسيلانال . زالوا دقعنم هلاقا هلیظفل عيب هکردیالوا مولعم

 میلاف فرصتلاق راتحدر اهدض هلال هلاقالانع زاحما لمتحال

 ردق منش لام كیدلا نواس ندنب هر میاب الاثم . نعلاو

 ی عیابو هس د مدناع ید یرتشم هلیسعد تاص اک هشوغ
 قعوا تباعر هنطنارش هلغلوا عس بوپلوا هلاقا هسا لوق



 . ةره ولا نع رات در رولق هرزوا یلاح عس قرهلوا
 ضقلا لف یونس نکل . قاب ید هنحرش هدام « ۲۵۳ »

 ر ها لوق را دانا ها یم
 زامهل وا زا ندهلاقا هلغلوا یدض كنەلاقا عسارز :زالوا هلاقا

 ا

 هع اب ُه 2 E ضقو اتشا مش را کار كلذدكو

 عاب هدو د رو یهراب هدل | یدک هم شا مش راو بورا«

 ۱ یا ورک هد ندنردف وش كنم یر ماجا تقاوم

 هل اقا ج هاب هلوا كردا تقفاوم کو یخد ل هدک دد

 تلاثلا بابلا ق هبدنه ردلکد دیدح عس هسفو بولوا شلدا

 . ةلاقالاق رشع

 هبهلاقا یسعد ممتسیا یعیبم نب كنیرتشم علا دعب طقف

 لامر هلا قاطم سما لالد هیلع ءانس . ردلکد ظفل ردنا تلالد
 مرو هلا هرابوب عیاب هدکدروتک همیاب یمن هرکس ندقدناص

 e هسلد ممت سا ہد هلکمتشلا یرتشم

 لفالإ ىف طرش سلحا داحنا نالو کک ظافلا نم سلهنال

 رات در دخوب و

 AY ۳ در اصنو لوق لب جور لوق هدهلاقا

 ۰ رولوا ید العفو

 مس ههنسل یکید یهمص نوشرآ شب هسمکر هلع "ان
 2 مدتسا هل اقا يس اا 4 کم عیاب ۵ گرما کدام ملست و



 ۰ ِ یو را ی

 ۵:۳ کلا دا ات

 هل. ہسگ د تاص 2 یم ر و تاض کیو ۳ اس ۳

 و نالا یف هزاز زالوا حسی هلافا تعب خسفنم لوادقع
 مس هب هنسسم . یکید یا 4 3 اذک .هلاقالا أ

 زوجوا ید عيب هليسيد مداص زوجوا هرکصن دکدشا ۱
 نوجا كسه یدنکو تاصو تاكا و ۲ ٩

 هدوا هدهساد هلا لاصتا کی ین درو کن مو ها ۳۰ 1
 ییم یرتشم رکا هلماعمو .روناوا رظن هسنازق بودا عب ۰

 یرتنشم هدولوا ضشلا دم دوخاب هسیا لوا ندا شف ٩

 حس ؛هلافاو خسف هلماعمو هسا شعد تاص نوجا كق هنعاا

 كاکوم شر هلغلوا لکوت الاو رولوا داغ هلا مر قرهلوا

 .هلاقالا ف یورشا رولوا كنسرتشم ین

 رونه یان :ییدلآ نواس هسک ر ۳۱
 ید میاب هد هسد تیا لکا ینا هشياب ندا ضق §
 نوکی ال عیابلا نال . رولوا شلدا خسف مس ها لآ ك

 نا خلا نع ازا لعحیف لکالا ی یرتفلا ى 8

 .زالوا خسفنم عسي هنن لکا 1 علا اما . هسقن لام الک |

 تاراا لق یورقا ردقو لوق هدهسبا راو هلاقا باما ارز

 هه هنعیاب ندمنا ضبق زونه یلوقنم میم یرتشم مکهتن ۱

 خسفنم عسب هشا لوق یهر و ییهبه ید عیاب و نهر 1

 ناو ملا ىف فرصتلا ق راتح در و هلاقالا یف هزاز رووا ا

 لطا هلاقا هحنما لوق یهبه ملات اما . یاب ههدام ۲۳۲۵ ° ۱

۵ ۳ 



or ¥ا ررذ  

 كردا ناس یی دلو مدق بیع 9 یوم مکه تن

 یتح .رولوا شلدا هلاقا ع هسنا لوبف یخد عیب و در همیاب

 فات هنرزوا عا هسلوا فات هدعیاب دن حسیب ۱

 هلاقالا یف هربخ رولوا

 رد تاع لاموا نوا لام یندلا نواص یرنشم اذک و

 د ا روه بم وا یوم و ییدتتا يا هاب

 مس هل هسعد « وا ك علا » هدلاح ینندلوا شمامروکحو

 هتسو را رایخق راتشدرخسفلاب درفس یرتشلانال .رولوا خسفنم

 ییدعا تیّور و ضق زونه تولا نوناص یرشم طقف

 لک و اکب هدعس خسف ین تاص نوجا من یلام وا نوجما لام

 خسفنم ع هک دید وا كب یا هکدمنا لوف علا هسل د لوا

 . یدهلو لوق و باحما هکنوح . زالوا

 ۱۳ دا تورو صف یس یوم انا

 خسفنم عب هسا صا همای ود « تاص نوا م » اب و « تاص

 راتمدر ر واوا لو هعس ندنفر PE عیاب هکلب 7

 ۱46۵۰ .لخ دالامو اعس اف لح و

 . قاب هب هدام

 شماغ اص رونه ام ی دلا نوناص در ر تلذک

 تدنک ید یاب هد ود « تاص SUNS یعسم » هعات یکی

 نع یورقنا رولوا خسفنم لوا دقع بولوا كعد هلاقا هسناص

 یببم زکلاب هعیاب هسمک لوا اما .تاراملا باب لسق ناخیضاق



A ۹ و 

 گو ی
 هسعس كنلاقا هلهحو ون بولوا یک مس هلاقا ارز . ردشملپا

 .ردشمر و ین مکح ه هلاقا هلا راشم ماما هلسهسد الام یماشم

 دوخاب و [ خسفد وحاب هلاقا یہ یرندسدقاع] ؛۱» |[ الثم]

 یضار ایو زبح ای [ مدا لوق یرکیدو مدتا ] عفر ای و كرت
 [ هلاقا ىس یر ] ندندقاع [دوخ] «۲» [ و هسد ] مدلوا

 یعب حس هلاقا هبید مدا یرکدو تا] عف راب كراب خسفاي

 ۱ هصالنحا رع هب دنه |[ . رول وا خسفنم عج

 ینکیاو یضام هدیسکیا لوقو باما هدنروص یحنرو

 .«رولوا سوا هسەغص سای ردوو ل
 طفل یدانتشعنا تالاا هرزوا ینحهاشالک | ندلات

 یک عفرو خسف ندیا هداوا ینسانعم هلاقا بویلوا رصحنم ها
 . قاب ههدام «۳» . رولوا دقعنم هلاقا ید هللا رلظفل

 تکرتو كتخساف یک ینیدلوا دقعنم هلاقا هلظفل هلاقا .هصالخ

 یک ت

 ربغ وهو ظافل الا هذهو ةلاقالا ظفانیب قرفال هنا هرهاظو .راتح

 در رول وا دقعنم هلاقا ید هلیطافلا هقشا

 اعس لعح ۸ دارت وا ةكراتم وا ةخسافم ظفلب ولف ةلاقالاظفاب ناک اذا

 . راتح در یثأب 6 اعاجا عف مب ظفلپ ولو اقاف
 اب « روتک یمهراب» یرتشم هدکدشا بلط یهلاقا میاب اذک

 ۳ 2 تر « ۰ ِ یا

 یرکید هدهسا د « لا یهراب « علا هدکدتسا بلط یهلاقا رشت

 , هصالح و قالا ف راتګ در رولوا مچ "دل اقا هسا لوو جد



#2 

 ماکحا ورد 6۳ ۰

 ۰ قالا راتع در مه اف اهاضر هو طرتشل ال هب ال

 1 هدام ۱۱ 7

 مع هرز وا یک دل وا ناس 2دا ییعل یک ]

 لوقو باحا یخد هلاقا ] یک ینیدلوا دقعنم هللا لوقو باحا

 ۱۳ یی ر تسلافا وقف و تا | ریو فسا[ لا
 طقف توتلوا لامعا یدهغص یضام ان ! نوا لوق و

 ینیدلوا دقمن مس هل مس اص نا یک ینیدنلواناب هدهدام ۳

 باسحا نالوعوفو هلسهفص سا یرکید يقام یر هدلاح

 13 لو امیر زوک دم هو .رولوا دن هلافا هل اناوقو

 ف سوب یا ھا مظعا ماما یداقعنا كن هلاقا هایسهفیص صا

 ۱۵ دنا لا بولوا یرالوف تانا امت اار
 . ردشملیا راتحا یلوقو هلحم هرزواینحهلوا

 دقعم هل اقا دلاح ین دل وا دقعنم عس و یر

 صاد دعب رد وشقرف هدصوصح و هدنس هلاقا هلی مس .روبل وا

 ۰ را نل الد هة هلتهح یش دلوا لوح هب هم واسم یس هغص

 ندلمات و رظن یتجنآ هلاقا اما . زالوا دقعنم عسب هيلع ءس و
 یسهغئص صا ندشدلوا هموا سم هدهلاقاو ندنفخهل وا 9

 یرات ,ضح ییاعت هلا ههر دمت ماما نکا . ردا و هة هدهلاقا

 دامحا یفحهلوا دقعنم هاسهغص سا یک مس ید كهلاقا



 هدنسلک كعسم [ هل رلاضر] هدکنسکنا [ دقلاده ندقاع |
 نشیدنوا ید هدالابارز [رارولسهدنا. هلاقا سس ۲
 نوجا یراتحاح عفد هانهح یا دلوا یرلقح كنف رط دقءهلهحو

 لا ه هلاقا نال وادمدنسلک كعنم راروان لوا رقم
 یس صن ملسا و ج نک یا لامر یا و

 هدنسنلکتعسم هسا د مدتسا لوو ید یرتشم بود مدتسا هلاقا

 شملبا تدوع کلم لا لوالاک عیرم و شعلوا هلاقا ع

 را
 "ردو | ید لات هلاقا نالوا هدست

 ملستو عیب ههسمیک رب هشورغ زوب ییادفب هلک شب نوا میاب
 یسعد یعادغ اب رو یهراب اب «یرتشم علا هک ند ها

 هسر و هعباب E كیادتش وا ید یرتشم هسرزوا

 هدام ۰۱۷۵» ۰ رولوا شدا هلاقا عس دقع هدهلک شب هلطامت

 ۰ قاب هنحرش

 كندقاعتم هدهلاقا هرزواییدلوا دافتسم ندنربصآ یرلاضر

 اما بولوا هدنعفر كمزال دقع ؛هالک ارز . ردطرش یرلاضز

 یساضر هلرکبد قرهلوا ذناع هراخل ال نم قر كمال ريغ دقع

 نا هلسصاح و ما دومسلاوآ ردیفاک یملع کیلو : رداوو طرق



‘ONAماکحا وارد  

 و هراحا اب دساف ع هدار وا وند یدولو

 . قیاقدلا عفانم نمهلبدنا
 .ردمزال یسملوا تاعا هدسنج كتمکح . مالک هصالخ

 . لکد هددارفا هسقو

 هک یناوبح رب . هلوا ررغ هدندوحو هکردطرش رب س
 دساف مس ید هلطرش یک وب هتشيا . یک اا طر قلا
 ا

 ارش كلحا هدنع نال وانیعا عم نالوا نبع س ۳

 .قاب هنح رش هدام ؛۲ع» . رولوا دساف ع یخ د هلط رش یو

 هلالحا لوهحم هلا هشحاف تلاهح اب یدیوم راح س ۽

 .رولوادساف عب یخد هلباطرشوب هکردک,ا طرش یرایختقوم
 ۰ عوسلالواق هر دیه قاب هح رش هدام (۳۰ ۰)

4 ۰ A 
 ه4 سماخ لصف

 ۰ ک | ۰

 1 رد ۱ زا یهدام ید بولوا | هدنفح و اقا |

 تم دح ۹ ردشل وا شات ها لوقعمو تم دح ىقعورشە كنەلاقأ

 یا رش لوو ماقام وب هنا ر شع ىلاعت هل | 4ل اقا عرب l5l لافانم

 کش ره تولوا ىرلةح كنف رط ع و ل وقعم ا

 ٠ رلرولب هدا عقر یرلنآ ةحاا لجال هلوا ىراقح كنيفرط

 . هلاقالایف رهنالام



  EOها ۱۳
1 

 e۷ ماكحلا لج حرش

 E ا E ا میا و

 ۰ : ولا لحا و هر دنه

 هزز وا تامام 0 اس هب یرتشم ردقهبآ رب یعسم یاب تالذک و ۱

 دسافلا علاق EE ا هسناض

 یهادرهو ددع ردو وش یوق یروسر هسمک رز كاذک و

 ب یی ددع ودق ود كروس روک دم طقف و قوا
 . دسافلا ميلاف هربخ رولوا دساف عيب هستاص هرزوا قلوا ن

 یداسف كعب نالو عوقو هلا هدساف طورش یک و

 السی یصوصخ كلعو كيلع دصقم ندارشو مس 1 5

 فک یوا فلام هغ ثكدیابو همیم كنت 7
 فرطلوا ینسارحا كطرش نالوا عقاب هفرط ر هولاح بولوا

 یدّوم ههعزانم قرهلوا براه ندنآ رخا فرط و بلاسط

 .هاهطضم رولواكعد سشمالوا مات دقع هدنروصوب و

 : ردهلب ون مکح ید هددراحا ا

 هع زانم تا هدد وّمع نال وا هلا هدساف طورش وللئم و

 هکنوح . زملبا مازلتسا ینزاوح دفع كوا یسمالوبعوقو
 لکد هددارفا هسفوت رولوا ریتعم هداج Nee ید 1

 عار رانا هک و مس هلطرش نالوا یی هنیدقاع دفن

 زج عازن و و . یدلوا دساف سم هسامحا قوا یدّوم
 ی

 هدیاراحاوعوس دارفا صعا بول واربتعم هدنا راحا سدح وددع وس



 خ نم حس هسا رووا توو مدقم (FEN اوا و

 عس هلطرش قلاق هدنکلم 2 توا لاموا بولوا

 هدقدنلوا طبض یاتحتسالاب مم یک ینحهلوا حح هسا

 قعاص هلطرش كماعا عوحر هلا عم نک هعلا یرنشم

 ماکح ای لصفق هداز دومو ةدسفلا 1 یف هح رددساف

 ٠ ةد عویم لا

 a هشوع ثس ب یلامر حیا كلذک و

 ه یرتشم یش مع زو ناد رع ت نالوا تین هدقدل وا

 هدقع لصا هه ارز .زالوا چک هسناص هلمط رم بما هه

 ۱ وا و ها هد رش فدام هک هلتهح یخ هلو حلم

 ۱ . زالوا ندناسف مس هلبط رش نھ

 نآ یلع و و حس اذک نقلا نم كل بها نآ لع تم

 ولو ةبهلاال دقعلا لصاب قحتلم طلا نال زاح اذک هن نم طحا

 ضیقلالق ةنهلانال زاح نکلا نع كل تسهو وا تططح نا لع

 ق سماعا یف هزاز هءارو اع اعس و اطح نوکف هه نوکت ال

 . عویبلا نم نفلاف عون

 كلدبا م لس هلو دب 0 شلادش لف عییم یرتنشم كالذک و

 رولوا درساف .عس 4 11 نوئاص لام ر هما نع لحعم هلطرث

 غوسلانم رشاملا باتلا یف هبدنه

 و اد رم كو



 ۵ ۲ ۵ ۱ ماكحلا هل حرش ۳

 یشدلوا دساف هبشا عس هلیطرش قغاص هب ودنا کا

 یرابخهسا ردا مادختسااب ص ص هعس یم توو یه هدقدل وا

 دسافعس ا نواص هرز وا قمالوا طواس یرابح یا قلاف

 .ع ولا نم رشاعلا بالا هب دره رووا

 هب هجندبا كارذا یعوزوا شمامالاردا زونه هسکر اذگ و

 .ر ول وا داف هرم 1 نوح هاءط مش تان اما هدعاب ردو

  هناخ رول هر دشا عطف حباب بو وا حیح هشا ارتشا اقاطم اما

 :ع رزلا و راع الا مس ش لصفق

 کید یقیفص کا E ره عود رو Yi هشت و مک هتن

Nیتسوکری و هل كنع و كم ۹ص رع لواهدقدل وا قح هاص  

 قلوا هسرژوا زهرا سوت و هفاک یی كمر و ا

 ا گود ىللا یعل ییفصل لب هصع رو ۳۳ هلط رش

 یعا دواک یس وک راو هله نیک ی وا درس اف ی را

 هده وددساو ید قعاص ی هسصسع را هرز وا كمر و جیب

 .عوسلانم رشاعلا بالا ف

 راو شنا نول نوا ندهتسو کبد ان

 هلدنه رولوا دساف هلا نوناص لام رم هنوتلا نوا

 .عوسلانم رشاعلا بالا

 ها أ هدق دل وا ردا مو یلامر هه کد هسمک را ثاذک

 



 ماكحلا ررد ۵ ۲

 اهلوشال نا دالو .دسافلا میلاق یناتسهق رولوا دساف عیب
 زناج مییلاف اذک ینضرقت نالعو اذکب كتمب لاقول یتح واولا
 9 د للف لر .راتدر اطرش نوکیالو

 ۱ اقا و لو نا لع مرد تلا
 ؛لتمب لاقولو مسیلا ةبهلا طرش هنال دساف عييلاف اذه كسرف
 زاح ةداز اذه كرف ییطعت نالع مرد فلا اذه یسرف

 نایخیضاق نع یشاعلا بالا ف هدنه نقلا ةدايز اذه نوکیو

 ۱ 0 .ام ریختن

 هنسهوا هدقدلوا ردنا عس هبهنسکرب یلزفم نیداقر ےک هنس
 ینحهلوا داق هسااص هلبط رش كما جوز یزفاب و

 قیلطت نودتک هدفدلوا قح هناص لام ع هنحوز هحوژ" وللثم

 . رولوا دساف هسا ع هلط رش كماتا

 ۱۱۲ ۱ تر يا كا کیم هکر اد
 را را ارتشا ندو هل تهظخالم ثمر و ادا

 وا هن هيا نهباص ا ض ەر و همدا ا رو دم

 ر یک یشتدل وا دساف وناص هلیطرش كما در نه ٍ

 رد وا حس بهت 9 هشورع ردف وش ییازیم ثالم هی

 هدکدتا مس ههدايز ندشورغ ردقلوا یلزنم لوا هنسکوا
 حیف رولوا دساف هسناص هلیطرش كمرو ههسمک لوا یهدایز
 .ةدبقلا طورشلاق یوفکلا هل دسافلا مسلاق یدقلا

 هدقدلوا ردا حس هد کد یتمامح كالم کی 0



 ۲۳ ۱ ماكحلا ةلج حرش
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 N تا یه تا

 قفتم نیدقاع هغیدنلوا ات هرزوا قیاس دساق طرش م

 ١ ناحاضا ضم راد هدساف طرش !

 هدنسهطضم فكر هم و ناس ه دن>ح رش لسو ناونع بس ۴ ۷

 زناح ییطلا رش كاعم هد به دم هرز وا یاد وا ۷" 5

 ۱۸۷ و ۱۸۳ و نلف ےس WO | ج وا ود وغل و دسقم و

 هدهدام ۹ و دوا 3 زاح طرش هدرهدامو ۸

 و یاس كدساف ط.رش هداروب هلذعل وا ۶ وغلا ظرش یک

 هب دنهردرا و یعاوا اسا ط رش کم وش رو

۳ 
E۱ .عوسلا لو  

 عفت هشدقاتتم دےحاو ناما دات یدقع یاضتقمو نالوا

 .دسافلا عسبلاق راتشدرو

keكمر و مد وا ی هد ص ۳ نشد یر هع اب ی رشم  

 یر هلءط رش كجا راح ا ۳ ه راعا اب قعاص یر هیات ی رتشماب

 ىح هل وادساف می هغو یھ ڭا ها طا مت چا

 قلوا نک اس هدنما ردق ههحنلوا ینارنم ك

 هس اص هل ط رش تراک MOTE هب هحل وا یاب یربشم اب و

# 
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 كمرو هده شورع ی هب هنسه وا ینعل ھه یرمشم صخ

 نکی م ناک یی لطاب مد مس هسنا عس هلیطرش

INRهه یرتشم يهده رو صخش لوا یتح .  

 هزازو سالا e هصالخ زالوا رحم یرتشم هسمر و

 ۱ عرار نشان
 ینحالا نالف هضرشنا ىلع مرد فلاب ابش عاب اذا

 ۱ و ندقاملا سانت یر طرعلا نال علا
 ناخضاق ینجالا هضرش دا عیابل راخالو عسل دع ال اده

 عویبلا نم ةدسفلا طورشلاق

 لصادساف طرش نالشوق دعلادم هکردللوا مولعم -- ۱

 درو ۳۵ ف نلوصفلا عماج زا داسفا یمو قاحتلا هدقع

 .هلاقال ای راتحم

 یدساف طرش هدعس دقع یە طرشالب ناعیاستم هلع 1

  هرکص ندنربکدتبا مس یاشنا كرهیعا انب کا یدقو رکذ

 . .زک لا تع كمس هسیا راردبا رک ذ یطرش هلشرط دعو

 : ءافولا مزلو خلا زاج ةدعلا هجو ىلع طرشالب مسلا رک ذولو

 ۱ و ul اموال لا  ی ARE 2 و)ادا دع ولاب

 .نلوصفلا و هریطاو دسافلاعییلاف

  یرلکدلبا ۱۲ ین او طرس دا لی اا مک تن

  «یدقع هدنراکدتا مس دقع كرهیعا رکذ هددقع نيح هدلاح

  دقع اما .زالوا دساف حس هحنمابا اس هرزوآ طرش روک دم

۱ ۳ 



 9۱ ۱ اکا  حر

 یی دل وا لطاب طرشو حسخ ها e طرت ا ااا ۰

 هدلزنم لوا هدقدلوا ردنا عس هرخآ ینازنم كلم هسمکرب یو

OS |شاص هط مت تماخا نکس یر وا ن  

 عوسلا مح رلادبعو نت رد اصلا مسبلاش ی واطحط رولوا می

 طور 7 عاواب

 دافتسم حد ندی رعت نالوا یه هن دقاع دحا هدهداموب

 مس دقع هلط شرب داع هب ینحا ی نیدقاع دحا هرزوا یندلوا

 0 هر و" هح ر ا تحاصو كساتسهف و هماخ هسا |

 هدقدل وا قحههاص او 3 .E و 0/۳ ۰

 حییح هسا عس هلیطرش كمرو ضرق هصضش ر یرنشه

 . ردلطا طرشو

 هدق دل وا ۳ زا نوناص لامر ن هکر اذک |

 نواص هل ط رش كمر و 2م ودوا شوق ردف وش ه,ه>ش رب حیا

 . ردلطاب طرشو حح هلا

Eهدق دل وا ردا حس هه کی د ییسهناخ اک  

 2 هسا n 0 2 تاجا ناکیشا یمدآ نالو هک هراخ ا

 یو رفا و درسال ا علاق رات در ر ول وا طا طرشو ح چ

 هدیاداسفا یی هدقدنلق طرش هنرزوا عیاب هکبشیه ےک
 .ردلطاب ر ط رم و ۳3 a 4س9 ط رش هسزوا ی ج

 نالف هدقدلوا ,قح هناص هک یلام ر همر تم

4 



 ماكحلا را : ۵ ۲ :

 بدنه و دس اهلا عیب اش راتح درو حدسافلا عوسلا 1 مح رلادبع

 ۱ ۱ ۱ ی شا هال ران یرعم اکو
 « عيب ك رهلدا نیت یهل بوهوم اب ینا "یرتشم ین یہ

 قرهنلوا نیبعآ هلبوهوم ا ینا "یرتشم اما .ردوفل طرشو حب

 اک لواا و كما هه ا قعاص اک نالف یرتشم ام

 افارکد امف هیدنه رد دساف < حب یناوحر اا

 تجاح هغملاق هدنرزوا جاغا قترآ و شلو لاک هسمکرب كلذک

 هدقدلوا قحهلا نوناص نکیا هدنرزوا جاغا یهویم نالواشمالاق

 0 ِ ماما هسسلا نوئاص هلطرش قلاق هدنرزوا جاغا تدم رب

 ۱ ۱ و رز لس هتک كيب ةروک هلا ها هر

 ا و هدنهو ربنالا عح د ودا هنس رزوا

 |, ردنید عقاب هن دفاع دحا طرشو .a .عساتلا تابا میم اللا

 الو یترتذم ِ بویلوا یتعفنم هەن سکر چیه مکهتن

 1 مشاعلا بالا ىف هدنه ردلطاب طرشو حیف عي ید هلط رش

 دسافلا علا ىف یواطحطو

 !اب هلمطرش قمقس یهاخ اب قعر یابور یرتشم الثم

 .ردلطاب طرشو حیسخ مس هدفدناص یهاخ ابهور

 ب د هلطرش نایلوا یترضمو تعفنم ههسمکر اذک

 3 ح ٍ . ردلطا طرشو حح

 مور میم اي لکا یعاعط عنیبم «ثاسرتشم عیب التم
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 دوحاب | كماعا هبه ار و | قماعاص ۱ یرمشم |[ الثم |

 I [ یاوبحر هلبط رش ] ام ي و | كمر ولاص هناع ص

 یسودنک ی هسدلا ابو [ققاح] یعاتمرب هلیطرش كماما هبهاب عیب

 هرخا -ا و فكنا | ید یا ابو كمك یرتشم ینمپ

 روکحدم [ طقف بولوا ح a N نواص طظ رش قماعاص

 هدطرشوب اواو .قان هیح رس ا ("CAT [.ردوغل | ر [ طرش ]

 تاناوبح هدهاا راو تعم حجار هبا وح نالوا اع دوقعم

 ما ندشنش دلوا ندماط ىح هل وا یقه بسم هد هسرزوا ربع ۱

 یاش یی ۰ عجبا نم رشاعلا بالا ی هبدنه یدلوا راج

 كاسما بوم ر ولاص هن اع ص ا هاب 0 در ۳ ناوي .>نال وا مس

 .. روا هدا :

 ۰ یدملمسد قماعاص هر الو بواسد قماعاص رم هدارون

 ناعم ak لوا ارز .یدلدنا رکذ قرهل وا ناعم ربع ار یا

 یو هاو روک ذلا لحا 5 هب دنه ر ول وا کس اف e هروک هتساو ر

 PEF عملا

 قلا نوئاص ناوبح هلیطرش كمسک اب كمامریو م ےکەتت

 ینلام رب هسمیکرب یکی نیدلوا وفل طرش طقف بولوا جی |

 روش بو عاص هده دلب و نام رو دم e هدق دل وا قحهاص ۱

 رول وا لطاب طرمش و حک ۹ےہ آ ا هل.ط رش قءاص هدهد



 هسا | نوناص نکیا هدحاغا هلیطرش قلاق هدنرزوا جافا ردق

 تاعر كاب هطرشوو حس هروک ه یلامت هلا ههر دم ماما

 ۵ ترا اكو اوق هدنارمضم هک رولک مزال ینا

 میبلا ىف لخدب اف لصف ىن راتح در ردشفلوا

  طرش و حبت عم ید هاطرش نانلوب غاسم ع رفش مکه تن

 . رد ربتعم

 كد مولعم لحا «نعایو هلا دق رابخ و طرش رابخ الم

 فصو عمم و قلوا یر ید ندنساوعد بعو كعا لبحات

 علق نمناصا یرتشم یجاغا المو قفلو فصتم هللا بوغی

 ج قعاص هل .ط ی كما در هما هدقدقح ولسع عیبم و كما

 .ةدسفلا طورشلا ی هزار و عوسلا یف هاشا ردرتعم طرشو

 رول واناس هدنسداس باب كعوس باتک یمن كاتو مکه تن

 ىلع طرش اذاف علا دسشال ميابلالع طرتشي ىش لکو

 سماحا لصفلا ىف هصالخ رایطاب وه و زئاح وهف ینجالا

 . عوسلا نم

 هک هدام ۱۸۹ ٭ 3

 حس ۳ هلط رش نالوا یھ ۱ و هدیاق 1 هن دقاع تا ۱

E ۱ ۱ ۱ I. 
 ناو د دم طرش ین |[ . رد دساف طرش قحما بولوا

 مدیاق هنف رط دج | اط مش والم و ار ز ۰ رد هک نکی م

 ۲ ژال وا یدو« هعاز هلنهح یی دل وا یهو



 ۱ ٩ ماكحلا ةلج حرش
  Eو ون ور ون و و ون ار واخ ۷ ۸ ۲ ۸ ۱ 1 11 ۱۷۱ 1 ۱۱ 1 1 ۱1۱1 1۱ ۷ 11 1 1 1 1 ۱ 11 1 ۱ 1 1
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 رشا | بالای هده ردلماعل ناخ شا هو ن4ا دع

 نالوا کس اش . قاب هرلهدام را و ۱ . عویبلا و

 هن دقاع دجعا کد وح . ردیالوا دساق ع نال وا هلط رش یکوب

 ۰ ردراو حه

 قمالح ب یددلک و ا یروک ] عناب [ الثم ]

 EN 29 | هل.طرش قمهماب | و تاکید [ یهسلا قارو

 بولوا جی | قلا نواصو | قعاص ] یهسلا قار و یدنلکو

 ی تاف ناو [ رواکم هزال یسعا تیاعز كل ءب اب فف هط رش وب

 فرعلا نت نا مزاف ط رش و 0 نع ملسو هلع ا هللا یلص

 ۷ ساقلا ىلع لب هلع ضاق ن تاق ندا ىلع ایضاق ۱

 وهو هدوصتقلا نع دقعال جرحا عازنلا عوقو لولعم ثیدحما

 ف ثيدلا یااقفاوم ناكف عازملا ىن فرعلاو ةعزانملا عطق

 هنا اذه ىضتقمو هلع ضاق فرعلا و سابقلاالا عاولا نم قبب

 هل عرشلا ىف فرعلا و . ةعزالا یادی م اذا اربتعم نوکی نا
 اصل« راتم در « رادب دق کجا هاع اذل * رابتعا

 یف الا .رولوا لطاب عسب هسردیارکد هایسهلک نا یطرش اما
 ءاشالانع ناتج در طربشلا راخک هتقو و نالف یضر نا تەل

 . قاب هنح رش هدام ۰

 هد رو تفو ېسض »ا و اص هک ا یساضعل یرتشم تالذک

 ههحنشب را الماک یءوم نالوا كجهدبا بسک تیجالصهلک |
۳ 



 تا5 قفاتص هلطرش كما ةلاوح هرز وا ا
 ارز . ردح عج اتم تو ها قع اص هل اط رش

 قیلوت ی یبم نم یس اهلاوح هنیرزوا هنسرب رکید یباب یرتشم
 نم عیاباما . ردیادیک ات یمن ةیدات نالوا دقع یاضتقم بولوا
 لطرف كما هلاوح یهنس رب هنیرزوا یرتشم هللا عديم
 . رولوا دساف عس هساص

 لواهدقدلوا ردنا عسب ةن د یعاتمر هسمک رب الاثم

 هلاوح هن رزوا یرشم هلن كعانم روک ذم یهجشر ۳

 ۱ س یهنسهر میاب ارز ۰ رولوا دساف هستاص هلیطرش كما

 ۴ ۶ یا هلاوح هسرزوا یرتشم ءرزوا كا ضخ یس
 د رج هکلب بول وا نوجا رک یدقع یاضتقمو قوت یعسم

 لكلا طرشت عو 3 سما ۴ هزاز ردنوحا نع یافیتسا

 ۰ ع ویلا نم رشاعلا بالا ی هب دنه و

 4 هدام ۸۸ %#
 هلطرش نالوا یراح هدهدلب تداع فرع یت فراعتم ]

 فرع فراعتم [ ردرمتعم طرشو حس ] ناسا | ید ع

 . تابلک ردیش نالوا هنرزوا كلا سان 1 ینا ماع

 دوخاب لوا نددقع یاضتقم طرش نالوا یفرامتم یمب

 شوا دراو عرش هلا یزاوحو هسعا و یدقع یاضَعم

 ر اناسحتساعس ید هاطرشوللثمو هل هسلوا

۱ E 
i ون N ۱ ۱ 

1 



ED e hg O EL pa NATE LH اب حق 
 تو دز بو

 5 ر ایک

 ۵۱ ماک لا هل

 ودم رتسا لای زا اهد ار و 4 کد

 یضارتلاب لواند زماغاطندعس دقع سا ن دقاع هکر کم .ردیاعازت

 دوخابو هرو هعلاب یتهر رو دم یر شم بودا نه ییهر

 هی دات هلا يسم نع یرتشم قرهلف لحعم یم نع ندقاع

 باقنم هتخ هن عم هدلاح لوا . رلددبا لاطبا ینهر طرش

 ع ویلا نم رشاعلا تانلاق هبدنهو دسافلا عاف راتشدر ر ولوا

 . قاب ههدام « ۰

 دافتس» ید ندنریعت لا یمدا وشو یهدولم اذگ
 دقع ساحو مولعم كلفک نالوا طرش هدعب دقع هکرولوا

 یسوارضاح هدساحم لوادد ولوا باغایویسعلوت دوحوم هدعس

 ردطرش یسعا لوق یتلافک و

 هد ولوا باغ لیفک دوخاب رولو لوهحم لضک یتح

 هلسهشا لوبق یتلافک هسیا رولوا رضاح قرفتلادم ندساحم "

 یتاافک هدیوئلوو رضاح هدسلحم لیفک یک ینحهلوا دساف مس

 حس رل هسا عورش هتیشرب هقشایو قرف ندساحم ندعا لوق

 نع هدنه زالوا بلقنم هتخ هلیلوق هرکص ندنا . رولوا دساف

 ةبورلا رابخب لق راحت ۱
 تلافک ر وطدیم هدهدام ۱ هرزواینندنل وا تراشا ارش ۱

 هدنه ردهدنیکح كا طرش لااا تلافک طرش یردلب و

 8 . عوبلانم رشاملا بابلاق ق
 ها عم نک یره ىب ۰ ERE اف ید هلاوح
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 ا لاو اور نهر لاق یدل وار د ینح هم ەنلوا ا

 نکیا هلا عفدلاب كلاملا هركاولف عربتلا هجو ىلع سبحلا نوكينا

 ۰ . یہا انهر

 یک. دما اه یرلطرش رو دم 6 م هن رزوا كيوب

 و یس عا ] هسلا و ید. نو .كدهراب یم نک

 رد رخ علا هدکجا خسف ینا | رولدا

 هن ی علا نال بوغرلا TT هس عیابال و

 فصو وهو هر هفص نهرلا راصف «نهرالا۶ قوا نهر

 نهرلاق راتشدرو راتردو ر ونت هاوش رانا هلف بوعم

 ملست نالوا | حج [ دقع یاضت« رلطرشو ارز ]

 ۱۳ ۳ رب الا ی یوم اما [ رل دک تون[ هیات
 لوصم . مەديا حسف ییہ را یا هساا رايا اطعا ییتمق

 نهرلاق راتشدر هنعال هئمق 1 م دوصقلا ناف د وصقلا

 قعلوا رر هدنروضح ردهش یمب داشا یس مک هتن

 یرتشا . قاههدام « ۸۳۰ ۰ ردریتع« ط رشوحس عس هلط رش

 نالفناک ام اغ اندنع زاح نالف نّلا میابل یطعا نالع ر 21 ن

 لكلا طرش عونف سماماق هزاز 8

 هدعس دقع هکرولبشالک | هلدق لا یش نالف یهدهلح نام

 هولععپ هلا فصوتو همست دوخاب تراشا نهر نالوا طرش

 .ر ول وادساف ع هس ازا وا مولعم نهرەلع ءان .ردطرش قملوا

 نهر یلامر یرتشم کنوج .رولوا یدؤم ههعزانم ارز



ET a Sl 
 هدقدلوا قحەاص هه كس یلامر عیاب

 هسلاص هلطرش كمما لیزتو طح یشورع زو نادعیم ن

 ۳/۳۵ ارز ۰ نعلا عون سماح ایهزازب ر جی .هگ

 مس دقع اي رک هلدلوا قعالم هدقع لتا طحخ هات

 . رولوا هدنمکح شلو هسرزوا شور زو زوقط

 € ءدام ۱۸۷
 ۱ ا | یحوم كعم دقع ین ۲ یدقع یاصتقم ۱

 [  .ردرتم طرشو حمس ] ید [ هلطرش ندبا ] دک اتو
 یف رشاعلا باللاق هدنه رولشد عالم طرش هطرشوللئمو

 تاعام هطرش بوما داسفا یس طرش یکو یی . طورمشلا

 رولک مزال كل دا

 دوخای هیمسنو رک ذ ینمب [ یش ] وشایو [ نالف الثم ]
 هدنسهلاقم عم نک "یشرب نالوا مولعمو ناعم هلا تراشا

 ۶ ینعب [ ىدا | نالف دوخابو [ وش دوحاب كاما نهر ]

 هددقعسلحم قارتفالالف هدیولوا تاغاو نانلو رضاح هددقع

 كمر و لىفت ۲ 1 هکرداب هعسه نک یعدآ ر نال وا مولعمو راح

 قح ۰ ردرتعم | ید | طرشو حح یقفاص یشرب هلیطرش

 [ هسا زا ] اشا یراط شو ید [ تاعر هرلط رشوب لو رام

 كنهراب یسم نم هدهسیا زامهنلوارابحا هنسودنک ود هللاتیاعز

 ودرو نهر لباقم هعسم هن « یرتشم , رولمدر و هعباب ینتیف



 مالا ررد ۵۱ ۲

 لامر هلبطرش لیزنت یزو زادقم كباق حورمشم هحورو

 ندعسم یدا هق شب یسهراط كتاف یرتشم هرکص ندقدلناص

 كنەق یا ىدا هق ییا علابو ود ردمزال یییزمآ كن ەق شب

aلکدو علو یداو باق یرتشم دوخایو ود ردمزال  

 نیملا عم زوس هد رکدښا یفالتخا ود یدا هقش یدا

 BÊ هدتقةح> فالتحا yy یلوا ارز : ردکس نشه

 ییداواكنآ زوس هلغلوا 3 یهدایز یرتشه بولوا فالتخا

 .ردکض اقهسا زوس بولوا ضاق یرتشم هدروص یکتا

 ا میباما . نوسلوانیما كرك نوسلوا نیمض كرك ضباق
 ناس رف عابول اهادحا ناتلئس هع درواو .رونلوا لوقهسردا

 ی افلتخاو با هدر رخ الاب ءاحو یرتشلا دنع اهدحا تامو

 نا یتش ضاق EES عم ین » ال لوقلاف تملا همق

 فلاحتلا بجو نملایف فالتخالانا ةيناثلاو « هلوقلوقلا نوکی
 نعواضیا ةدایزلا هراکنال میالل هيف لوقلاناب لوالانع بیجاو

 نعلاف فالتخالا دنع سابقلا فالخ ىلع فااحتلاناب ةسناشلا

 وهاضوقلا قزلا ف امهفالتخ ال عب هف فالتح الا ادهو ادصق

 ام رغد ساقلا عسبلاش راتشدر فلاحتلا حو الفال ما اذه

 هدقدلوا قحهناص ووم نکیا هدحاغا هسمکر تاک

 طرشو حس هسا اص هل ط رشقلوا هن رزوا یرتشم یس ر شود

 می رفت اک کلم تاهاو نطق دا ارزو ردرمعم



 ۰ ۲۱ ماكل ا هلع جرات
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 لو تب ثلات ۳و نال وا حک مت ۳ دی ىع وغلا

 ماسفاوشا | اوت رو تم ہرا صو وب .ردط رشا دی داسفا ید عل

 . ردقجهنلوآ ثح ندا ۱

1 e ۱۸۳۹ 

3 3 

 کد هد د مع ۳ ی [ نالوا نادن.ساص 2م كع دقع ]

 حب عس هلطرش] نالک مزال هلبس عس هل هسه وا طرشو
 بوم اهداقا یر ؛دابز ط رش والدم و ارز | ر ول وا ربتعم طرشو ۱

 ۰ ردا لک: 5 ی دمع بحوم کاپ 3

 هط رش لوا بوعا ا فا یعم ط رش وال هع ءا

 و اک ات الا ق هب ده رواک مزال قعلوا تاعا ص :

 . قاب ههدام ۳۰ 1

 هدندب ینعل [ سبح یعیبم كده دا نم ضیق عیاب الم |
 قم وا ماست ههر اب نکو هب ی رمشم 2 د وحاب ا كما 1 تفوت

 كىاقىلامر نانو هدنجا تاقاب و قلوا یف كا رتشم عیسمایو

 ۳۷/۸۸ ۱ هدف داص هلط رش ۱ كا زمو ح رط یزو رادقم

 هل هسماق ط رم رلد و هرز وا ینردلوا نام هد راهدام ۳۲۵۹و

 بویمروررض هعس] را [ طرشو | هاکلک مزال هل مس جت #7
 [۰ ردناس یدقع یاضتقم کلب

 .. دساقلا



 مالا ررد ۵۱۰

1111۱1۷11۷۱111۷۷ ۷1۷11 ۷ 1۷11۱۷1 ۷ 1 ۷ 1 1 1 11 ۷ 1 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 1۷ ۱ 1 ۷ ۱ ۷ ۷ ۷1 ۷ ۱-۸ ۸ ٩ ۷ 1 ۷ 11 ۷ 1 1 1 1 1 1 1 1 1111۷ ۱11۱۱۷ ٩۷ ٩ 1 ۱ 1 1۷ 1 8۸ ۸ ۷ ۱ ۲ 

 كس قرەلوا دقعنم هنسرزوا شویع زود كس عس هساد

 هدسلح یهدایز هسراید عیاب هلفلوا هدنمکح شعاهدایز یشورغ

 . قاب هدام «(۷۸ » ۰ ردنا در هسرایدو . ردا لوق

 لا لوالا تاق لاقف نفلاب كش فلا کنم لاق ولو

 تابق هلوقک وهف فالا ةا اعم نیعبلا تبق لاق ناف زجما
 *شناةدیز فلالاو نیفلاب مسلانوکی یی فالا ةثالثب ربخالا

 لوالالصفاایف یناثلابابااق هدنه اهدر ءاشناو سامان اماق

 ۱ ۰ عویبلانم

 رهاظقرف یهدنش هدام ۱۷۹ هلا هداموب کردا وا مولعم

 ۱۸هوشو دقع راک نانلوا نامهدهدام ۱۷۹ هکنوح بولوا
 رود تاعا تولوا باا راک زالدا یک ذ هدعدام

 .عوببلالوای راتحدر رولواراکشا ندرلهدام ۱۰۳۱۰۱ قرف

 اب و رمذنا تانعوحم كاوفو تاجا : دقع قرف هصالج

 ردس زح دا دمع باحا هلع

 هک عیار لصف وب
 لصف یجدرد كلوا باب ین

 ترد بولوا [هدنقح عس ] دقع نالوعوقو [ هلطرش |

 . | رد ] لمتشم یهدام

 لوامسف بولوا راشغا مسقت همسق وا اهقف یعس هلط رش

 یا ممقو نالوا حیخ عی هدم درتعم طرش مه یی زاج



  N eکه ریون >>

 ۰۹ ٍ ماكحلا ةلم حرش

 یا [هشا لوق یرتشمو هسید مدناص | اکس |[ هشورغ ۳

 لوف مدت! لوف [ توشوا رابتعا هلوا باما ] هسید مدسالوق

 یمرکی زوب عی ] قرهلوا كعآمدتا لوق هشورغ یعرکی زوب
 . قاب ههدام « ٩ » [. زولوا دقعام هسرزوا شویع

 مدا عوجر نداوا باحا یربعت « بونود » هدنلاژ« هلګ

 بت | هلئدمو هکنوج . ردلکد كعد هرکصزدکدلیوس یزوس
 . یدتا رو رص هدهدام 6 رک دلا

 مد اص E هب ب دیش ےس ددع یللا یری سا وب یا اذک

 نوا بوئود ندهعد مدنا لوف زونه یرتشم هرکص ندید

 مدا لوف ید یرتشمو مدناص هولا لنامع كلزو ددع

 . رولوا دقعنم هسرزوا نولا ددع نوا عج هسرد

 هلتهح دشا لاطبا یلوا باما « باما رارکت هتشیا

 هلا لوا باحما یرتشم هدلاح ییدتا ررکت باح لوقلالبق

 هرکصن دکدید مدناص هشورظ كسب اکس یعرتسا عیاب الثم

 هشوعزومشا كس 2 یاب ندهعد مدنا لوو زونه یرنشم

 لوف هشورع كر هرزوا لوا باحما یرتشم هدهسید مدناص

 «۱۱۷» .ثاانلالصماا ف هصالخ اوا PE مس هساد مدا

 درک: باما روك ذم هحور لوبقلالق طقف . قاب هەدام

 یهدنلاثمهفن | "هلئبم یو هدروک دم لام یرتشم هدلاح کک

 مدا لوف هشورغ روش تس ییا ییاو لوا حس هدعس

۹ 



 . قاب هرلهدام « ٥۳۷و۱۹۷ » ۰ رولاق هرزوا یلاح

 در یاجا یر دادا باما ییہ یر ندناعل امم ازک

  قعنم می هلا لوق مت 8 تولوا لطاب یاما هسا

 ید را 9 هدنح رش هدام ۱۱۷ ییحهلوا

 ندزغادر یاحما بطاخ الا هحور كلوق هدنتګ تاوفو
 ۱ قلو عي اریغت لبقیک ینیدلوامزال قلو لوا

 عویلالوا ی واطحط

 طرشیسلوا قحال كنماع كرخا هدنتشكعوحر نداحا

 همحاومو رضاح طقف « ۰, قاب هن حرش هدام ۱۷۳ » . ردلکد

 عوجر هدقدنل وا عوحر ندیاشآ نالوبعوقو هدلاح یراقدنلوب

 هنح رش هدام ۱۹۱۷ » ردطرش یملیا عاهسا کد یرو دم

 ملخادبع « قا

 1 هدام ۵ 3%

 كعد عوحر ندلوا باج ا [ یرارکت كباجما لوبقلالبق ]
 باما بودا لاطبا ىلوا باج ا ] هحنمکح هقاس هدام هلغملوا

 2 را باما ىا تاعا کن وج ۲۰ رووا راضا هوا

 یل دنلو یقح هعوحر كيحوم لوا ندنلوبق كبطاخت بولوا

 . یدتسا روم ةدهش | هدام

 هرکص ندکدید مدناص] اکد [هشوررغ زوب یلاموب میاب ا۵۰]

 ۴۳۱ ۰2 و ن 00 مهسا توقف یرتشم زوله
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 ر ده ىلع هب قلعت ل لشکلاقح نال 4.9 دیو نا لرصالا نوکال ِ ۱

 ییلیز هلاطبا كل الف ندلا یضش نا
 یرتشم كرکو نوسلوا عیاب كرك [یربندناعیابتم ]هیلع ءانس

 هسیا عاب بحوم ین [كنرکید قحا بودا باما یم]
 ندنسضعب ایندنسلک ۳ وند وه | كمب اها یرتشم و اس ریش

 لطا باجا | هدروصوت اغوا حک ی وحر [ هسا عو>ر]

 یتحت كعوحر [زالوا دقعنم مس هلا لوق هرکص ندنا بولوا
 بولوا یوزل كلاطبا لربغ قح منام ندعوحر هکردندنوش

 ۰ ردیفتنم هدو 4ل | لاطب او

 قح یم نک كاب ی وحر 4)ا 6 ف تبح وم اعفا و

 لاطبا یکدم قح سم كا رتشم ی وحر سپ | یاو کلم

 قح هل وا ی ووا و قح ثالم تقیقح هدهسآ راو نما

 . رالاممم نەدا هضراعم کلم تقیقح كل

 مدا لوق ] یرتشم بود مدناص اکس [یعاتموب عیاب الثم]

E٠ 1 7 دمعیم ی د دشا لزق  

 للو و3 ل رکید بودا ب باح ا م یر ناب اعر اتم مک هن

 ندر و اعم لوف هللا عوجر ین هسا 9 رارب

 ميلخ ادیت رول وا لطاب باحا قرهل وا لوا جت هسل وع وف و

 هسل وع وق و لول ادم بام الا نع عوج راما » قاب هدام » ٤

 e بود وا حک هسا وا هلس هد:اقع ثال و9 zk رو “م
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E, 0عب هلم هتل ه  زار لوق تاج الا ذی  

 .ردلکد لوبق منام یتکرح كرف ودنمشو كر واوا بواوا دقمنم

 . زامهلوا ردتقم هنفاها كروباو نفرط ارز

 تلالد هضارعا ندنفرط دحا لوبقلا لق بالادب

 دقعام ب هسالو لوف ه 2 ندقدنل ون لعق الثم كحهدا

 .هقشس الدم كنف رط را تاحالادم هکنوح . رولکهزال قل وا

 مدا لوقو هلالد یرامشا یضارعا كن رثلوا لوغشم هلشبا

 2 رص ىمي همدام ۱۳ هلفلوا ةحارص یسابنا یلویق كنظفل

 ندتلالد تحارص ءانس هنسهدعاقردقو راتعا هتلالد هدنسهلباق»

 هکرولینداباوح کوب . ردبا اضتقا قلوا دقعنم مس هلفاوا یوقا
 ر اش بو ِ هدنتفو هضراعم ییاححر هلال و كح رص

 کج هلا تل ۷ د اما .ردل وا ندا وا تاب مکح هلا تلالد هس |

 3 :نالوا هر ینا هلخا وا لطاب باحا لسم وا تبا ضانعإ یعل

 2 هبافک رال وا قح ال تزاحا هح وسفمو ۰ سر و هدیاق تحارص

 . قاب هنحرش هدام « ۱۳۰ هاده حرش

۳۸ ۳ 
 4 هدام ۱۸ ۶

 رخ الا لوبق لبق هسمیک ندیا باما یعس ین بجوم
 یلاتطا تام دا رکید هدو ارز ۰ روام هدا E ندعم

 ۱ تیحلشکلایفش نالیقلیفکلا ندلالیصالایضق اذاامفالخ

OE EEN 



 بولوا لطب باحا] هلس هسعرو رده ره هسقلاق هغایا یس ر

 تن عب بیا [لوب] تایی لرکد [مرکس قد
 هاکنو بولوا لد هعوحرو" ضارعا ماق الثم ارز [ زالوا

 راتګ در یی ز یک هلداسم د وقع و ۰ رول وا لطاب باحا

 ۱ : عویبلاق

 هدنلحاد كيب هباخ وا یرمشم و هدنح راخ كن هباخرب یا مک هت

 ندهباخ یربش E ندکدتا باا ی علا هدلاح یدو

 لصفلاف هصالخ زالوا دقعنم عب هسید مدعا لوبق بوقیچ -

 . عويلان٠ ساجماف رخآ سنج یف یاثا

 قاب

 یر رهایو هدیرز وا ناو حر هدسکیا اب و نایاب نادقاعتم اذک

 دةع نکا دو ه دلاح یرافدنلو هدرلرز وا ناوبح ورا ورا

 لاصما هکولو هسا رولو هرکصزار ندیاحا «لوف ینعل رولوا

 ییعلانع یاثلا بالای هب دنه

 باح ا ۳ ه دلاح ی رلقدل وا ءاقو فا و ناف رط مکه تن

 لود هدو هدخسا رول هدنسکنا ا یسار رکاب ء ندقسنا وا

 نکا رروطوا هدنن وعاو رفودنمش ۱ هدروبا و ناف رط اما

 دع نالو عوقو نکژروط وا هد هط وا 2 Xe نالوعوقو



 نال و هدناکم كع طرشو . عوبلالواقراتشدر رولوا لصاح

 . ردنداقمز | طلارش

 تلالدهضارعا ندنفرط دحا لوقلا لق باحالادم | یتح

 ندا تبوش یا هلس هسلوا نوا ضارعا دوخایو [ ردبا

 داتعملا ىلع دوخابو ماق نوجا تحاصمندسلحم [دوخاب لوقر |

 دوخابو روك هدوتسا وص دوخاو ماعط لکا

 عانجاناکم [ هسیا رونلوب لعف] یک قمویوابوئالدای ینعی بوت
 لطاباحا] هلتهج کیدا قرف دقع سلح هل هسلوا دحتم

 یهرکص ندنا ینعب [۰ زالاق لع هلوم] هرکص ندنا [بولوا

 ردقهساحم رحا تلوف راح ارز . زالوا دقعنم ع هلا لوف

 هضارعا یفالتخا كساحو . ردهلبطرش سلم داحا یدادتما

 مونو برشو لکا . رولوا لصاح هل.دورع كيش ندا تلالد

 ماعا یه عفشاب یهضا رف طقف .یک مالک الراو ةاللصو یشمو

 ینبدنلوارک ذ هدنحرشهفن | هدامیک ینحهللوا فاتح سلح هلا

 ۳۳ ترم تبصا یوص یهدنعاهروص نابلو هدنا ءرزوا
 عويلا ف راتدر ردلکد یفانم هسلح داحا

 مدناع ]کس هشورغ ردقوش یلاموش [ یرب ندنامب اتم الثم]

 [یسب رب ندنسکیا هرکصندکدید مدلا] نوتاص ندنس [دوخاب
 رکیدو [هرک اذمو ثحرب رکید دوخاب هلشیار هقشب ] ندعس

 تی

 ندنفرط نکیا رروطوا هدسلحابو هسادر یناجما بطاح ینمپ

 ۱ 9 د دوخاب [ هسلوا لوفشم هللا] هلاکمهلا هسکر نوجا

0 
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 درکصندن | ۱ بولوا لطا باج ا كردا لدن ساک و -ِ ۰

 یع) هدر ینلدروط و ن یار ندعي باما! اک

 WEG بمب ها لوق ق ا هویت وآ E آذر وقوا

 ا لود هرکصندن | لوا تفرف هسووا اصیطس. ۷ روا

 .عویبانملوالا لصفلاف لا بابلاقهدنه زالوا دقعنم عیب
 ساح هدک دید مد اص هما نالو یلامو حباب فان

 .عوبلانم ىاثلا بابلانم لوالالصفلاو ف ك
 2 هدنسکنا او ناباب نادقاعتم تو ه دنح سس هدام یآ و

 طرش یسلوا لصتم باما كاوبق هدنسهلئسم لا هدنزوا ناوبح
 . رولوا دافتسم ندناحاضرا كح هر و هدار وا ین دلوا

 هو 2¥

 و
4 

 هنغا داوا طرش ینلوا با الاروف لع كاوا
 .ردش والب اف هنغح ها وادع ردو هساح رحا هلع ءاس و ِ

 4 ه دام ۱۳۳ ۳

 سلحم لوو باا یع) سلح دانا هدب داقعن | كور

 سا | رولوا فاتح سلخ اع E ر قعلو ةد

eلواق هب دنه ۲ ال وا دممم  | a 

 هل اقمالوا لوغشم هل ربع كاع اهل دقعام . سا دانا



oدا ررد  

o is 
 هدسام واهن ] طقفو [هرکءندکدع یسهرا تدمر ] هلا توکس

 رده يه بولوادقعنم عج] هسا د م داوا مدلا نع |[ هسنا لوق

 ۰ با تاوفو ا, ار هیفازوا نوزوا نس
 هے دل وم .وقو ںاوحا ەد ا داوم | هد هسل وا

 رف ناسنا ارز [. نریوررض] هتک كالوق یسازوا یو

 ال وف تح رساالاقشح و رسما اعف د ندنغب دل و جاتح هر هظح الا و

 تاعاسهلفلوا تاقرفتم مءاح ی ساحو « ددم ردډ هن رخ سا

 كلج وکو جرح هلکنوی و .یدادنا «دع هدحاو اا نسلح

 دتع ردق هسلحم رخا هلهحوو لوټ راج اما . رولوا عفدنم

 . یدا رولک مزال یسهلو ناب جرح هسلوا یروف بولوا

 سلا مكب هللا درب یلاعت هللالاق .ردیفتنم هلا صن جرح هکوبلاح

 چ ااو رعت الواو رسي مالسلاهیلع لاقو رسعلا مكب دیرپالو

 عويلا لوا ی را

 هدقایا یر د هدک دنا باجا یہ یر ندناعلابتم

 یعب . رولوا دقعنم حس هسا لوق e هلغل وا

 .زالوا عزام هنتح فال وق یدوعق كاباق باحمالادم

 یغادرایوص هدنلا كنرکید هدکدتناباجما یعس یرب مکهتن

 . یهمقللوا ايو ندکدجما ییوص یهدقادرابواهدیونلوب همقلرب ابو

 هلا ماعطلک اامآ + رولوا دقعنم مسب هستپا لوبق هرکص ندکدب
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Eو یللا یلاموش هب ها د هکر هلع  

 ساح هلغل وا تو هد اخوا ا ۵ کن کد مدناص

Eدوم تل هسا لوقشیاو كن نوا نانو هدر و  

 زالوا
 ینرکیدکی هددقع یاننا كنسرتشم هلبامیاب ینمپ نفر ط

 هسلحداحا یرلهلو دم ندنرکیدکب هدلاح یراقدلوا 3

 ساحمایف عونیف یاشلا هزازب زالوا غنام هعس داقعناو یفانم

 هانتشاهدنمالک ك رکیدکب هکر هلو دعا هحردل وا ند هکرکم

 عوبلا لواق الا عقب هل وا ل صاح سابتلاو

 4 هدام ۱۸۲ 8

 ۱/۸۵ و ۱۸ 9 ۱/۸۳ [ باحال ملا هدعس سلح |

 سا یعا ۱ هساح تام ۱ هے دلو عوق لاوحا هک رلهدام

 ۲ .ردرخ نفر طردق ] را
 لود او :رولوا دن _ ا ۱ و لوف راح ین عا

 ك رک ب اجا ساحم .هلوا لی وطرربخ رر ااا باج ا هلا

 .عوسالواق ررد نوسلواهلاباتک كرکو نوسلوا هلبا باطخ

 0 قاب هب هدام 4 ۱۷۳۳ «

 [ هشوع ردف وش یلامر هدعس ساح یر نداعا اسم ادم ۱

Eود مدلا | لانس هش وع ردو وش ییامو [ د وخاب مدناص |  

 لوا هدتعاس ل وا ناه ی») | بقءرد ی رد هیات ا باح ا یہ

۳۳ 



 اد ِ
 رار ول هدا لوق س هصح ناکام ۳ ی راکدلب.د نو شا يا

 زیح ولا نع ثل الا بالای هن دنه و ر حلا نع عوسلالوا راتګ در

 4 ثلا لصف 2
7 1 

 لصف یحنح وا كلوا فا ییعل

 ]° رد | یواح یهدام ش ا بولوا [ هدنقح عیب س اح |

 4 هدام ۱۸۷۱
 . [.ردعاحانانلوادقعنوجاقارازا ] یلامرب [ عیب ساحم ]

 * لدتشال ناو ضاعالایلع لدبام هبف.دحوبالام ساجلاب دارلاو

 لطب دحوناف رہلا ی هدافا ضارعالل نکی! ناو هف هلتوفع

 ۰ عویسلا لواق راتحم در ط ناکلا دحا ول و

 هکردکعد لع یرلقدنالب وط نوجا قارازا كا اع اتم ی۶ا

 . .ردرخ هدسلح لوایرکید ہدکدشآ باما یس یر ندنامیانم

 ۶ 6و . ردبا در هسراردو لوق هلهحو هدام ۱۷۷ یناحا هسرابد

 . روند « لوف راځ »

 سم هدکدید مدناص هشورغزوب اکس یلام وش عیاب الث
 ) در یناحا ینعودلرت هسرابدو لوق هلهحولوا هسرلبد هدسلح وا

 ۱ لخدلورخالا رابتخاربغ نم عيبلا مزالرایطا هلنکی ملول هال . رايا

 چ . یلیز بجوملا عسوىف كلذ سلو گن
8 
 ر

 رکا لاقتسا هراولوفرابخ طرف



rwe OOOO اب راح 

 رو ترد هدو Eyl هل س ا سم نیک ۳ ی

 رار

 کک یک د یر و علا ۱

 ا شىم وا د

 ا E دو

a۱ ددعتم ید یرتشمو ددعتم یا  

 نگ لیصف هدر هدارو تک یادت ا هدنح رش هقاس هدام

 هلئسم عوضوم ارز .نمهلدا ممعت ود نوسهلوا او نوسنلوا
 . زدقلوا نا

 ۶ .یدنلواناسو رک د اغ رشو اتم ل تروق یحرب

 ییاوسش ًاباطخ هرکب « ورعودز یلاثم كنروص یجنکیا

 قدناص هشورغزویلا ینو قدناص اکس هشورغ كس یزعرتسا

 یرتسا ییداید رکب رلهسید قدناص هشورغ زو ترد ینوو
 . رولهدنا لوق هلتسهصح ندامسم نع

 ییاوش » اباطخ هرکبوورمع دز لام كنروص ینجوا
 یوو مدناص هزوبلا ینوش مداص هزس هشورع كس یعرتسا ح

 نت یرتسا یرلکدل,د f ورم هو مدناص هزو ترد

 . رارولس هدا لوق هلتسهصح ندامسم

 اباطخ هر شل و رک « ورعو دز یلاثم كروص یحد رد

 یدب یرتسا وش ید اص هزم هش و سع ڭا یزعرتسا یباوش :

 رکب رلهمس د 1 قداص هزوبح وا یرتساو و قداص هرو



ANماک لا ررد  

 ر س ییدتا لوف
 CIN ) ۰ ردپبلد 4 اد هه ره كح وم باح ا زرکیا ۳2

 ۰ قا هب هدام

ER 0 1كنس ر يه 1 و لیصش ی رلام كاع  

 a sS ووا مداص رارب هلا نعل ۱ ورآ 2 ی

 a شو رع كيب ییا یوو مدناع هشورع كس ینو ش كردا

 نالوا ناعم e ندا یرشنم هدلاع وا ۹سا ۵ مدناص

 رکیدو ری یا می اب که وش ۱ ۰ رول لا بودا لود هسا

 سار ترد وش كرديا تراش هنبراثآ سار ترد نغای ی 7

 ی رد 2 ییاوش 7 E س ورڪ كس : يا سراتو

 کس یزما 7 یاوو مدناص بش ورع زویکیا كس

 كرم ی رو a یناوش 8 یربشم و هسا د مدناص هش ورع

 كس هدربق را رو هسا د مدا لوو هش و ص دو

 رول وا م 7 هلا شورع ۳ ۰ 1

E۹ش وص زوسلا یسارر وس كرف ساو یکیاو  

 .هد رف ساریبا لوا ارز " زالوا N i هسا د مدّتسا لوق

 . قاب ههشاس هدام . ردشماعلو باحا ددعتو نمت لصف
 د حد باحا نالواندنفرط یرتشماذک و

 ییدتا ررکت باحا ندنفرط یر ندنامیاتم مالک هصالخ

 ی ین دنلواهبمست مرگ ةدح ىلع نوجا ا ددعتمو

TT POOP TY uh 
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 لوبق دز کلا هدههبد « مدناص هشوغ هه هزس نام

 . زالوا دشعنم حج اللصا هنن هسعا لوف ورم بودا

 اباطخ هرم و رک « ورم و دز یلاثم كنروص یتدرد

 هدرلهسد « قدناص هزس هشویف كس يا یزعرتسا ییاوش »

 مش کای دوخاو هسا لوف رش تونا لوک 8
 . زالوا دقعنم حس هن هسا لوق ر ۹ بودا لوق

 . رووا جارختسا لاثم ترد ۹ هلا لام ترد و
 . رولوا لصاح یرالاثم كنهماع روص هماع ءاسو

 نم لصف ردشعهلوا رک ذ هدهلم هکلاثم یر هکهلوش

 لاثم هروص یجنش هدوقدل ر دلاق نع لیصف هلغلوا رود دم هلا

 ینجواو ینکیا ناشاوا دارا احرش یک ینجملو | لصاح

 نع ل.صش هلفلوا ش امل وا نغ لصفت هدرا یحدرد و

 « رولوا لصاح رالاثم یحنزکسو یحدیو ییا هدقدلوا

 ۳4 هدام ۱۸۰ %

 ۰ ردیا ۳ 4 عیب هسنل وا لصد a نگو ۳ باحا

 هقذل و لیصف ی راہ كرابش دكت یر ندناعب اتم ۱ هبلع ءان

 باحار , و و لصهم ] هد ر وص ا باحا یہ هقشا

 ی | کد دا ی رکید ۱ هلکع | دادتعا یاد مس ةققح هل 1

 ندا قلعت 6 3 ر ندرلباحما ددعتم و نانلوا ناسآ 21

 ] هسا لو هلن امسم نک ۱ سم ییدنسا ند راءسم ۵ لعرم



 مس ی Rh ر ا
 ۳ مه چک 9
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 مالا ررد ی

 .رولوا حم هل داحا ثلک دفع تولوا یک یسحنحواو دفع

 رکذ a ى هدب ولوا دحاو ید یرتشمو دحاو عیب ینعل

 ۱۷۳۷ .رولوا دحتم اناسحتساو ساق حس ور 4سا | روئأوا

 .رولوا هل اات سا و اسا ها د دعت تک «دّمع و . قا هدام

 “حام هس دفع هدق دل وا دحا و باحاو ۰ قاب 3 هب هدام ۱۸۰

 هک نالوا ثحهدنا لود یناحا یعل لب اف هبلع ات .رولوا

 هزاز رددوح وم تار و هدو هک نم ەد قل ره یہ هقفص

 .ثلاثلابابلاق هبدنهو هنم عونف نملب قلعتم اف رشع ثلالا
 | دحاو د یرتشمو دحاو یا سم ٩

 دا م د لعرم ار ج
 ۰ ردقل وا ۱ 2 2 &:

 ددعتم یی تو دحاو عیب بس. ۷

 ددعم یربشم و کلام ا س

 ۰ رد رکا یر یه ثكب ر وص تردوو

 عوج هع ءاس . رد / قعاوا لصوت 2 ن 27

 ۰ رد: کتم روص ۲ قماعلوا لرصه عیبم ن سس ۳

 1 2م 2

  Eرس و 4 هدهد 3 ی رالاتم تير و ص > $ : E ام ی او

 ل

 اباطخ هصخ شر : ورمعو دیز یلاشم كتروص یحنکیا

 صخشوا هدر سا د » ا 8 هش وص كس یزلام وس 2

 .زال وا ناف ورم هت ا 9 ها لود ۵ درس 4صحت كد ز

 وش» اب اطح هو رم و در هسمک لا كىروص یحنج وا



 و 7 ۶
N 2تن یک ۹ حسب  

 ۹ ترقه الت شی 9 ز نت تا هو 2 ۳ نی ی و ًه

E N PE ua aS۱9  
I ۹ 3 ۱۱ 1 11  

 _ت ) ۰ 3 ۳ 2 4

 3 ۹ 0ه < ا 2 ۷ و تیم شام
ER: AFC۳ ۰ ید ی  
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 .زالوادقمنم مس هيد مدلاهشورغك لاو رفیو ۰
 هنالواندنیناج یرتشم لوقو ندنفرط میاب_باجا لاک
 ربا ر

 وه سا هش E جوا یاوبح ییا وش یرتشم اذک ۱

 رش كس یریه دوخابو هشورغ كس ییاوو هشو رغ كس

 .رولم هاص هشورع كم چوا شبا ا هسد هشورع زو

 .نمهناص هلسنام نالوا رک ذ یک د نت ۱

 هبالوا ندساح عیب لوقو ندقرط یرتشم باحا كانت وش

 .ردلاثم

 بود مدناصهشورغ رزوب یشاش پوطچوا وش عییاب اذکو]
 .رولسهل آ هشورغ زویجوا ییوط چوا روک ذم [ ید یرتشم
 ییا] زکلاب [دوخای هشورغ زو ی وطر ] زکلاب ندنجا ه.قوب

 عا | دقعنم ع هسید مدت لوف هشو رع و قو ۱

 هدام ۱۷۷ هالالوا .هلوا یضار مییاب هکرکم [ زالوا ] حی

 ازجالاب .هرزوا میم ؛نک هرزوا یتیدنلوا لیصف هدنحرش

 راتحم در رولوا حح و دقعنم هن مس هدروص ین دلوا مسقنم

 . عویملا لوا
 مدل[ هشورغ رزو یئاق بوط وا وش یرتشم 7

 زوکیایوط ییا دوخای هشورغزو ی وطرب یخد میاب بوبد .
 تن .زالوا دقعنم عی هسید مدناص هشورع

 یک ۱ . رد را ویش چواهدعس مالک ُهصالخ
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  ۹ 6ماکحلا ررد 2

 وا ثحهدا لوبق یناحا روک ذم [یخد 2

 [.دولسهلا ییم عوم هللا نم عوم كردبا لوبق هلهحووا
 هدنحشا كرابش نالوا جیم [كردا قير یهقفص هسقو |

 .ردلکد رب هدقلا هدودنا لوف هلبسام ناناوا رک د یتکیدلید
N ۱۷۷فاو قرشنا هل سل تلذک و . قاب و  

 ۱۰ اوا هارو نفلا شک ءافاب دقملا داقتا دنع
 .عوسلا

 نسسوم هنرزوا یه دم كن رلت رضح مظعا ماما هداموب

 هن ددعل مدع كع هللا نغلیصف درج هلاراشم هکنوح بولوا

 نالوا سابق .ردیناسحتسا لوقو كملاراشم هکردشلوا لاو

 . ددعنلاههح ناححرل .ردددعت كعس

 هنکیدتبا ررکت عس هلبا نم لیصفت درج ینارضح نیماما

 . ردراشملق هدنمکح هنآ دام ید یهدامو قرهلوا لا

 تراشا هناویح کیا نغای یرکید ریق یرب [ عیاب الثم ]

 رق [وشمدناص هشورغ كس جوا] اکس [یناوہح ییاوش] كرد

 ردآ هشورغ كس اإ ناوحنغاب اوو هشورغ كب] نآوح

 1 مداص هشورع كم چ وا کس یاوح یاوش عیب [ دوخاو |

 : رو دم. | یرتشم هسید رد هشورع زو رش كر یر یه |

 اتو اوال هشورغ كیچوا قسکیا] كراناويح

 ا یتح[.زمهلا هبا ناوا رک ذ ینسبرب ,زکلاب ینسی] ینکیدلید
 ۳ تررس بو ملا هشورغ كس یناوح 8 هدلوا تروص
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 یمضلوق هلان و رب و 6 که باحا رالا و

 ۰ رد رال ام اپ ندنساح عیب

 .یدلیانابآ هلا نم لبر ندنفرط مباب لو هل

 هب یرتشمین-هلک كەم نق كرا لوقلا لق باحشالادم هکنوح

 راتح در و نالا لصف اق هصااح ردا لاطبا 3 ۶ا ا یا هه

 ۱ حول لراق

 ی رشم به مدناص کی هش وسع یال یاموش ا اف

 ع هللا لویق هرکص ندن | هلفلوا لطاب باجا هيد مدتا هه
 . زال وا “عم ٤

 .رولوا لطاب رز یع) ی وک عیب ا نک یه روک ذم مسو

 . قاب ههدام ۳۲» ا غقاو للخ هدعم نکر ارز

 ۶ هدام ۱۱/۹ و 4 ۳.3

 .زعاددعآ ع هلا ني لیصش کلا هحلوا دحاو باح ا

 هد وما لصفت ی رلاپ كراش ددعنم[ یرب ندا
 ءاس هب هدام ۱۱/۷ هدنر وص ییدسا رک ندر یتسام كس وط

 دراتخ ددعتم] ۳ یندلوا ردتقم کما قیرف ىس هقفص

 قره وا ند وط ین مر هللا هدحاو 2 هل هسا لیصف ی را

 هکدما ررکت باحما رار هللا نمم لیصفت [هدکدتنا باما یی

 رحیم ب وما دک حن هقفص هلا نم لصف د رج ی



CNYماکا ررد  

 زو ماب اما .عوبلانم یاثلا بالاق هبدنه زدهرز وا ح و رمشم

 , كلزوددع زو یرتشم هدلاح ییدد مدناص هبهدنص مس ددع

 ۳ را تققاوم اتم نف دمزت هو هبید مالا وتلا
 .زالوا دقعنم مس هحنمکح هف | هام هلتهح ینندلوا نع رخت

 یرتشم ینمض لوقما دسزو ندقرط علا باح ا رالاثمو

 رم متر تی
 ۱۳۱ تورم كم ادم | لاق وش یرعع اذک وآ

 ی هدف رط لوف |هسبد مدرو هشورع زو کس حد عیاب

 شور كي نالوا عقاو هدنتهج باما شور زوب کس
  هلغلوا لصاح هنمض تقفاوم هناحما هلهحولوا و دوحوم هدننوض

 [زویکیا] قاب [بولوا ذقمنم] هتیرزوا یشورن زویزکس [عس]
 یرتشمینع [.رواکمزال ییزو طح] ندنفرطعباب [] شورغ

 لوا كنسرتشم هدنوب .ردا طض یعسم كرهرو شرغ زو ز

 طرشلوف ین . زگ مدال یسمایا لوق یل زتو طح هدسلح

 .قاب ههدام ۰*۲۵ ردلکد

 شا هد | هب دی مس ددع رو ندنس ام وش ی ریه تالذک

 مس ددع زو ید یاب بود مدلا نوناص هوتلا كلزو ددع

 اما , ردهرز وا حو رشم لاونم مکح هسلد مدر و هه د

 هدلاح ییدید مدلا نوناص هولا كزو ددع ش یرنشم

 .زالوا دقعنم عس هسید مدیاص هب هدیم ےس ددع شر حیا

 .قاب هنح رش هدام«( ۷۰
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 1 هدام ۸ 3

  eردفاک ] هدنداقنا كس [ یتقفاوم ا [

 یرتشمندنا باما یسکعلابو یسلیالوفهلا هلضف ندنک ییدسا
 یادو هلا ناصقت ند ینا هم ۱

 . دولوا هل
 یرتشم بود مدناص هشورغ كس اکس یلاموش میاب الثم ]

 نانلوب هدننهح باحا [هسد ملا هش ورع زو شا كرم یک

 هدننمض شورع زویشب كس نانلوب هدنفرط لوق شویع كہ
 هلنعلوب یسهبنمض تقفاوم هاحما الورق هلهحولوا و دوحوم

 [ دولوا] مزال هدلاحرهو [دقمنم هنرزوا شورغ كس عی]
 .نوسمادلرکو نوستا لوبق كرك ییهدایز عیاب هدلسحملوا ینعب

 یشورعزویش» ینعب | یهدایز لوا یاب هداج لوا قحا ]

 لوا [نالوا شمناق هدیز ندنفرط یرتشم هم ا زا
 ۲۵۵ [.رولک مزال یساطعا] هعیاب | ید كبشوع زو شا

 بوی م زال یساطعا كهدايز هسیا زمنا لوق رکاو .قاب ههدام
 هل رک نانلق هداز .رولوا دقعنم هن رزوا ش وص كس کلا عج

 یلاموشعیاب الثم .نوسلوا كرئو نوسلوا ندنسنج هيلع دیزم
 ددعز و ید یوم هدو د مدناص هر هب دم مس ددع زو اکس

 لاونم مکح هسا د مدل | هولا كلزو ددع شر هلا دی میس



e نا E .و n دخا 

OS 
 شورغ ناب یتمیق عوج كنآ هللا راقع روک ذم الثم

 هقفصیرلذآ های-هیمسن نم شورغ زویشب كيب کیا عیاب نکیا
 كس چوا یمهیقیقح تمیق كراقع زکااپ هدقدناص هللا هدحاو
 ی دعیفش هال وا صل كتم عوج نعوم هحنل وا شورع

 كس جوا نال 0 مبهم تمش یعل هل هصح من ی 9

 ی هل فص كشورغ

 ىلا مدقم لو ات لوا مدقم

 ٩ ۰ "راقع زکلاب یمسم ن عوج  تمق عو هکهلوش

 » ا کید «

 ۰ ِ مدقم ل وا 7 ل وا مدقم

 1 اف
 و ۰ . ۳۵ ۰ ۰ ۵0۰۰

۹ 

۲ ۲ E RR TO 

 نکنا 2 كس ىلا یتمبق عوج كن او راتقع ۳

 یمش كراقع لابو نادا هشورع كس ترد یرلنا یرتشم

 . ندنم یراقع لوا عیفش هدنروص ینیدلوا شور كم کا

 ره راچ وا نوا شورع چوا زوتوا زویجوا كس نالوا یسهصح
 .ردا ذخا هللا هحقا



 4 صلاب عسیلاةروص ۰ راتح در نجا نک ۷" حا اکا دا

 ىلع عزولا فلالانم هنصح ناوطااذه تعا لاق ادا ام ءادتا

 تقو نئلا ةلاه لطاب هناف رخالا نار ك
 اهماع رادلا عابناب ةصحطاب مسیلاضیع اذا ام ءادتباب جرخو میل

 عيبا ضورعل حصا هناف قالا یرتشلا یضر و امضا قحتساف

 . ام رفت راتم در ءاّنا ةصحاب

E ییا رقو نعای وش الوا ات يا هیت نب le 

 یتا رق وش هنسم وا اسا هکدد مدناص کس هشورع كب .

 دققعنم عب هسلوا یضار کو ید همک لوا الانو هسرد مدلآ

 لوهح کود ردقن یسهصحنداسم نم كنآ رق ةکنوج .زالوا

  ۱ 0رولوا تحوم یس داف نالوط نده .
  ۲۳۸قاب هرلهدام 4 و . ٍ

 ربق هلس هسا الام یساول شورغ كس نن و ددع ییا عیبم

 كنا رق ارز .نهلشد ردشورغ زویش یسهصح ندنک كنا

 یاتحا قتلوا شورغ زویچوا یرکد كزغایو زود یرکد
 ندا

 دوعسلاوا لاق .ردش لوا زوج هقفص قی ره هدهعفش طقف

 :ام رغ : یهناسرفل و راقعلا ىلع نما مسقيف لراقعو اسرف عا ا

 هقفص یآ ر هلا راقع كلم ر الثم هسمک ر : هوش
 هرز واتا هلناراقع یمسمن هسا حس ا هدحأو

 4 ہس بم ۳ نوت یرا مع زکلاب صحش نالواعیفشقرهنلوآ سه

1 



 | تورع زویش نالوا یسهصح ندنع هسلوا یضار کوب تک

 ماکت | 9 3 ۸ ۸ ٤
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 ۱ نالواال وا ۳ روس 4 هقشا رد ت سال و هاضر اب و هس د

 ۳ او تاجا لرم نالوا اسانو ,لطاب" « باجما
 " رولوا دقعنم عس هللا شورغ زوم ترد هدنا ریق بولوا لوبق

 . لالا تالاف هبدنه

 هن رزوا ی E هسعل وب و همس هدنسه رابع ثالب اق و

 دحاو اب یلثم نالوا نددحاو سنج عم یل مسقنم ءازحالاب

 ۳۰ ار ال هسیا رولوا یش رب كلاي ندنابمق ین یمق
 هنا هحصلا هحوو . رول وا دقعنم حس هلتسهصح نداسم ن هلا

 ضعب لک ةصح نوکت ءازحالا راسعاب امملع امسقنم نمناک اذا
 .راتش در هم ولعم

 یاد هک یللا وش » الوا هه ۳ بسم و اف

 د رک e ا ا «مدناص اکس هشورغ زوشب

 | یمهصح ندنم هسلوا یضار هسمک لوا ااو هسیدمدلا ینسهلک

 | ۰دولوادقعنم مس هدهلک شب یعرکی هللاشورغ یللا زویکیا نانلوب
 ۳ 6 هشورغ اس یمرتسا وش الوا هسمک لوا اذک

 1 لوا الا و هسید مدلا ییفصن كرتسا وب هنس وا انا هدکدید

 ۰ رول وا دشعنم رک ه دشرص) ها

PE اما eهدنسهرابع ثالب اق ا یی دل وا ین ترم و یم  

 و هکنوح ۰ زالوا “عم وسا ا اضر ا سیل وا نگ ا

NENT 
 .ردلکد زاح هس اوب بواک مزال قلوا ءادتا ةصطاب e هلا
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 هدعم ساح ی رد دم . زال وا دقمدم جم س ةا ا

 مدناص 6 هشو رغ كس یلام و یاب هکهلوش . هل وا حاد

 رابح ط رش د وحاب ی هنس ر هش و رع كم و سم هدک دید 2

 ساج عیاب هکرکم . زال واق دقعنم عس هسید مدلا نوتاص هلا ۱

 د دوعسلاو اهل وا یضار هددقع :

 هلهح وهدام 9 كصعم اتم د وخاب 9۹ هکردیلل وا م واحم

 ان بولوا هد روض وا هداعا لوقو باح ا یزاوح مدل

 هرزوا قلوا e E هدلاع وا هسا | رول وا هداعا لوقو باحما

 ندندقاع هکهلوش . رولوا لطاب باما یلوا بولوا حح

 ی7 هقفص و ضع یر٢ د e | باح | یچح ال وا 3

 یس الو غب تحوم اا هداح یا ل
 كلباق رک ۱ ۰ رونلوا رظن هسلوا یضار هلوق و ندا باما

 مییمهسیا رونلوب نت هیمست ندنسهرابع كنەدىا لوبق اينا ین

 ددعتملرکو نوسلوادحاو هلرک نوسلوا یمیق كرک و لثم رک
 ۰ رول وا دعم 2 ها اصر نالوعوفو الات هدلاح يه نوسلوا

 رّواوا لطب باما یلوا قرهلوا فناتسم عیب ۰ ع و و
 ۱ ۱ . راتدر

 كت نآ یبا وشالوا هه رد سر

 وش ندوات رود دم هسک | اا هدکدد مدناص اکس هشورغ

 هوقو تك لوا ااو هسيد مدلا هشورغ زو ترد ۳۹( سا .
 هتس

 1 مد اص 4 هش و رع زوم رد فر هدس ») ی۶ا هسل وا یخار
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 ماكحلا ورد 9

 TT ردرالام هنغیدلوا دحاو عییم مرام 9 نر
 كس چوا یاویح ییا وش ] هیرتشم عیاب [ اذک و ]

 لوق | هلهحولوا ید [یرتشم هدکدد مدناص] اکس [هشورغ
 ما هشورع كس چوا یتسکیا] قرهلوا دقعنم.مسب [ هسردا

 ۳9 با سل نک منت ی مه یرتشم[ اما

 كس یتدیرب ندنسکیا] كردبا قیرفت یعس ةقفص هلهجواوا و
 [ . مەلا هشورغ ] زویشب كيب ییا ایو [ زویشب

 7 ۰ لوا شورغ كم جوا نگو ناوبح یا عم
 . نمهلنسد ردشورغ زو شب كسب یسهصح ندم كناوبح ر

 شورغ كب یرکد كنبر واو كم ییا یرفد كنبر ارز
 كم یبا هشورغ زویش كس یرتشم هلغلوا ییاعحا قلوا

 وار ررضتم مداب هدقدلا یاوبح یلتمق 7

 . ردلاثم هنغن دل وا ددعتم عیب خدا ا

 E كم چوا یناوبح کیا وش هعیاب یرتشم ت

 یتسکیا هس | راباص هلهح ولوا نو عیب هدک دید مدلآ یاس

 . دولوا شاص هشورغ كنم ول
 شم ههاص هشورع كم نا اتو نوش مر نام اما

 عویل وا رات در

 یرتشم هدود مدناص هشورغ یللا اکس یلام و عیا مک هتن

 : . زالوا دقعنم عیب هسید مدلا زسهراب ید

 ا فلاح هلا رابخ طرشاب نم تفص هاحا لومف كلذك



 ر اا

E n 
 | بوق ندید یلام وا كمداب ندنکحهدنا كر هعداب ی ونک هاتف

 ىس ةقفص میابو . رولک مزال یسلوا ررضتم قرهلاق یسوتک

 كن رتشم کنوح . رول وا ررضتم یرتشم هساوا ردتقم هن رفت

 هعسم نا واد چر هم لو ادا راظن هنسارتشا ضرع

 ردتقم هقرفت ی هقفص عیاب هلتهح ینحهلوا هدایز ندنغر

 ررضتم كنسرتشم ندنفحهب وقلا " نسضعل كعسسم ددعتم هسلوا

 قابه هدام ۱۵۸ .عویلادواق رمالا عمج رولوا جتنم یتسلوا

 ] مدناص هشورغ زوب اکس یشاش وش هیرتشم عیاب الثم

 زود مان یشاش لوا ین [ هلهحولوا ] ید [ یرنشم هدک دید

 مات [یشام وا ماع] قرلوا دقعنم عب [هسردبا لوق ] هشورغ

 هلوبق باسجا هکنوج . رولوا كلام ینعی [ .رولآ هشورت زوب]
 ب [یشاش لوا] كرا ضع ین کلا [هسقو] . ردقفاوم

 ینمشم هدمهو ین مه [دوخاب] هشوغ یللا ییمکت كشاق وا

 ىلا نفصن ] كشاف لوا كردا قیرفو ضعت هدینسکیا یمب
 هادغب هلک رب یشاش لوا كردا ربیغتو لیدم ین ایو [ هشورغ

 صهنالل وقف | هشوع زو یشاھر هقش كردنا لیدس ینمٹمایو [.

 . زالوا دقعنم حس هس اللوق ین

 میابهدکدید مدلا هشورغ زوب ندنس یشاق وش یرتشم اذک

 شفاصهشوغ زو یا لوا ماع هسردا لوف هلهحولوا ید

 هادغب هلکر ايو هثورغ یعرکی زو یشاق لوا هسقو . رولوا

 هشورع زو کا ر هقشد دوخاب هشورع یللا یفصن دوخاب

۳۷ 
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 مالا ورد ۶ ۸ 6

 < یا لمف ل
 لصف یجنکیا كلوا باب ینمی

 یعوزل | هدعم داة أ 1 توا قفاوم هاحا الو |

 .[ رد | یواح یهدام ترد بولوا | هام

 ۱ هک هدام ۱۱/۷ #
 ىع .ردطرش یسلوا قفاوم هاشا كالوف هدنداقعنا كعم

 [ هلا ] نع سنج ینتقو رادقم [ هه ]۱ [ یر ندنیدقاع]
Nیعا | یه |  Er a0 هسردنا باح ] یلام یینقو سلاح هو  

 ۱ ی هلکنا امهنمی] هدقدلوا كحهدنا لوق ییاحا [ید یرکید
 8 ردمز ال كما لوق

 رانا ر هىلکلاب اب ردا لود ۴ هک 1 ای اممیعا یف ل

 .قاب هح رش هدام « ۰

 [ینُم] ۱ زکلاب هدوبعا كوف هلکنا امنم ىع [هسقو]

 لیدبناپ [ضیعبن] هدینسکیا دوخاب [ینمثم] زکلاب [ دوخاب ۲
 یتحالص کما قا ره ۱ یہ هو هلهح و وا و ۱ ربا و

 ردنا .نوسلوا ددعتم كرک نوسلوا دحاو رک میم [ .ردقوب

 ردتقم هش رفت یعس 5 ۳ رز .زالوا دقعنم عیب هسا ۱

 هنسانق یلام وا راحت تدأع کن وقت ۰ رولوا ر ركام ا هسل وا

 هلغل وا كمما مس هدکلرب تا نوجا ورم یسافو ص

 هلا راستخا وا هسلوا ردتقم هه ره یس هقفص یرتشم



 AY ماكحلا ةلجم حرش
111111۱1۱۱11۷۱۷۷ ۷۷1۷۷۱۱1۷411۷۷11 ۷۱ ۷۲ 11۱۷۷۱۱۷۷۱ ۲ 

 کمر و هما ینهراب نانلوا هیمست هدا دقع یرتشم یتح

۱۱۱۱۷۷۷۱۷۷۷۱ 

2 ۴ e 4ه O 

 .رولوا روب
 هدنأضمر یسەنس نالف ھهم ون یهاخ و عیب هلته وش

 اوشهروک ذم ۀنسیرتشمو هش هماقاود مدناص هشورغ كم

KEهلا نه ليز هسا هش هماقا ود مدلا نوناص  

 ا ج i> قرەللۆا لح هنیدنلوا قلرازا رارکت

 .عییل لوا یف یورها رووا

 ارز .یدالند لا یدسز دوخابو ید كن هدهلم نام ۱

 هدقدنل وآ م دقع هلا لوانع هن افصوو اسنح و اردق دقعلادعب

 والنمو هک: وج .زالوا رتعم ینا ةع بولاق هرزوا یلاحلوا دقع

 ,ودمزال یدوحو فندق هلا هد تا
 .رونلوا نایب هدنحرش هدام ۲۰۰ مک هتن

 عر, دقعو قارازاب هب بدیم مس د.اع شب لام ر الث

 قارازاب ۵ هدیحم مس ددع شب لام وا هن اینا هرکص ندقدنلوا
 زاك للخ هلوا دقع بويملوا ربتعم ىنا دقع هسنلوا عيب دقعو
 . يناثلا بابلا نم لوالا لصفلا ىف هدنه

 یلام رب هلا هدي مس ددع کیا نوا نهر تلذک

 یهنسکوا ندنسهب درج کیا یک نوا ندق دی اص هەن کد

 هسرزوا هدي نوا رارکت هرکص ندکدتا ارا هلا طاقسا ءارا

 یالاق هزاز زالوا خسفنم لوا دقع رلهمشا عيب دقع هدلاموا

 .یاب ههدام « ۲۱۰ » .ةلاقالاف عو قف



 لوا دقع ۲ هدقدناوا ق ةلرازاب رار f هلا | یر هدمهو لید

 عیبلا یف هاشا [ ردرتعم یا دقع | بولوا جسم

 قارازا هدزوا قلوا لحعم نم الوا نیفرط مک هت

 ۳ ۱ را هرزوآ یلرا لعاب ا ندا
 ا یار ورزی یا وا و

 شندقعو خسفنم لوا دع رلهشا قارازاب هرزوا قلوا لحم

 ۱۳ ا كد لا هممک ز یک یتسهلوا ریتم
 لوا ج هسآ اص هللا داف حس اوا هنس ندقدباص

 بانک نمءافوا عس لئاسم ىف ماکحالا لحتشم رولوا خسفنم
 . هجا عيب ىف یورشاو عیلا

 هشورغ زو] هرزوا قلوا ها غاص مس [ كلامر الثم ]
 لوا [ هرکص ] ندقدنلو لوقو باحاو [ ندکدلنک ینلرازاب

 .دوخاو «۲» [هوتلا كلزو ر | «۱» هدساحمر هقش ابو هدسلح

 غاص [ دوخاب ] «ع» هنونلا مراب ايو «۳» هنوتلا كلزو قر

 همدم ےس غاص [ایو] «۵» |نوا زو ] هرزوا قلوا هیدیميس
 مس دقعو [ قارازا رارکت هشورغ ناسقط ] هرزوا قلوا

 هدنروص یحنکیاو توو: لیدبت هدنروص یحنر [ هدقدنلوا ]
 ی لیدبت مه هد ر وص یجنج واو دز مه لیدس مه ید

 ۳ هدنروص یحنشب و دییز ا ھول

 وک ىنا دقع ]و خسفنم لوا دقع هلهلوا شءلوا لیزتت
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 هزاز زالوا دقعنمیطاعتلاب مس نیدلوبعوقو هکراتم ندروکذم
 . قاب هددام (۰)۵۷ عویلالوآ راخلا رد هام و

 هش و رعنوا a کد ىلا a د هتک هل " ءا

 مس بوالوا یاب میاب هرکص ندکدتبا لوبق دوا بولاص
 یشورغ نوا ید یزشمو ملست «یرتفم ا و م

 دادرتسا یتلاب عیابو یی یرتشم بولوا دقعنم عج هشا اطعا

 . ردا

 کرد یادش هل لا نام وا :Ed زونه هم اذک

aE۶تن هرو دم حس و كلغ یادش ردقلوا هد هدنوناص  

 0 و امف هزاز زالوا ح بک هسا ملست وا

 تعارفهلهح و هکراتم ندد اقای لطب عس نافرط کردقوش
 . رولوا نم عیب هس رلهشا یطاعت : ندن راکدسا

 « هداف »

 هراحاو هلاقا بولوا صوص هعس دقع « دایقعنا هلیطاعت

 , دونسلا وا رولوا دقنم هنا طا ٩

 4 هدام ۱/۳۹

 هدسلح ر 4-شا درکو ه درس لوا رک [ دقعل ادعا ۱

 [ دوخایو دز ] زکلای [ دوخایو یلیدبت ] زکلاب [ كنغ ٠



 اد ررد ۶۸۰
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 ها وا یضارو دحای 5 نیا فاو هنغ دل وا لامو یل داص

 ۰ دوعسلاوا رولوا یط اعلاب ع میم

aناشوا تیام قح هدقدلآ نوناص یلامرب ی رشم  

 هل ےہ اصر دف و رم تم هدن و دنا باط .هعفشلا یلاموا و

 هلیطاعت هستنا است ههنسکوا یلاموا نیزسقلوا کاح مکح ینعی
 5 قا د رش هدام « ۱/۲ ) ۰ رول وا دلش جت

 ۱۳ بم ندفدلا نوناص لاتر ءارشلات لکو كلذک

 هسا لکوم هلا لکو هسا یاست هنلکوم یاموا E ندکدتسا

 دادربسا الا و هلا تاسنا یتااکو مود سم نګو هد روصو

 ۰ سهد مردنا

 رب هکرولیشالک ا یخد ندنسملبند هلو لدا ا
 ر کو نوط وا ا ناو ول هب 4سس EE هما

 ید هسهک لوا هدک دد رد شور نوا e هن رزوا یسعد

 اطعءا نو ماست هب هب اخ لو هسر وس هد وا هدهسا دروس هرم هب اخ

 هطافلا یفع ون ی نالا لص فلا ف هزاز زال وا دعرم Ê هے دعلوا

 : یک ینح هیل وا شدا ماست می هل سم ر وس درج کن وج

 .زاملو یطاعت الصا هدنو ندنفادلوا شمنلق اطعا یخد

 اس ؛یطاعت یسلوا دقعنم كعس هلیطاعت هکردیللوا مولعم



 دیو

 ب 1 ت ê ر حو رشم هحور یرنحذم ۳۷ 0

 تراشا هلا شملصا هدنناکد باصق الثم بوما نعت ینعض وما

 نالصا باصق دەس د تراط هبق ردق وش ندا وش ردا

 هتدعا شف. س یوشم هستراط بوک ا

 هللا هم رد ماما هد دم رد وقهاق ییدرو یتا هدودا سا هعیاباب (

 نسحا ذخفااوا ةبقرلا مح ناف . ردربخم یرتشم هکردشعد یلاعت

 لكلا یرتشا اذاالانزولادم رابطا هلتشفالثم ةرصاخلا مح نم
 لصتبام لبق راتشدرنزولا علا ميف بنا اذهک مضولا نيعوا

 . دساقا طرمشااب

 نکل . یدادا زارتحا ندنوهلدق ندنساروش هدهلحم نام

  یریشم هسباهدارو بواوامزالقمالوا طفل الصا هدیطاعت حس

 یزوس « تراط قلشورغ ردقوش اکب ندنساروش كم وب ۱

 زوس هدنو_اریز .نمهلئد زاملوا یطاعت ع ءا هنغیدنلوب
 ردلکد ندرلزوسقح هلوا دقعنم هلیسودنک ع هدهسا دوح وم

 !یاب همها داوم

 بود نیسرور و هجاف یتسهلک كمادف و یرتشم كلذگ

 چل وا هلک رب یرتشم هسرزوا یسءد هشورغ یو ۹ ید عیب

 هب ی رش هه دهس لوا ید علابو هس د چل وا مدا یسەلکرب د وحاب

 یاطعا هسب وفهنساق كن آ هل ما كس رتشم دوخایو هسشا ماست

 .اذم لص اموفیناثاا لصفل | ق هصالخ رول وادق نم عب ها ع

 كنسودنک ع یاب بودبا در یلامرب هلبابیع رایخ یرتشم كلذگ



NAماكحلا رد  

 نکلمولعم دوجوم عييملانا طقف نملاعفد ةروصىف دارلاو
 .ط نع راتدر هضش و هنگ عفد اا

 یا اکا ردعم داقعن |هلنا یط اعت یسج ر رد راوهلتم شاه دلاث وب

 . ردیسل وا دقعنم ی دهد ساس ی ید دل واد دقعنم هد سو بخ ءم یطاعتلاب

 داقعنا یخد هللا اععا نالوعوقو ندد حاو باح یسحنحوا

 یاطعایک, ادا وا دقمنم مس هلا عیبم یاطعایسجتدرد ۰ ردمیب
 ۱م فو هار هن ك یک هان

 لصاح نمثم تفرعم هدعا بولی دنا عفد نالوا ییعب هسا نشا

 . عویبلالویراتحدر ردسا واد ةعنم كنيطامت عب هن هل هسلوا

 شوزرغ ید » نوجا قلا زو راق ندوانم یرتشم كلذک

 ندنرافدریدشلرارف هدنرلنب هرزوا (قاوا یسهراب كزوراق شب

 تب کت تین ا ا یزو راق نکا: ننام تک

 علاب هسا نایرج لوقو باج ا الوقو ًاظفل هدنراذیو هسا
 4عالاخ رول وا دقعنم م. هنس هلا عییم یاطعا نالوبعوفو ندنفرط

 .اذم لصتاموق الا: لصفلاف

 ینیعم عضومرب یی [ ندنساروش كوب یرتشم كلذك]

 [ قلشورع ردقوش اکب ] ندنرب وش كردا صیصخو نییمآ
 باصقهنرزوا یسعدتراط ] هشورغ ردقوش یتسبلک كم وشابو

 ۱ راط | نسل كط وااو ترک ] ندعضوم:لوا [ ید
 قارا [ بولوا دقعنم عس ] هلا اطعا نالوبعوقو ندنفرطمیا
 [:ضهدیاعانتما ] ندکمرویتسهرابو [ ندقلا ]وفا[ یرتشم ]
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 كمیابو رال یمکح كنطاعت قترا ها یم و ی

 ر رست ی یرتشمو راعشا یغداص زوحوا یب ٤د مرو قار

 ىع . ع ويلا لوا ىف راتعدر زاملواتاقلا هلاعحا ىسملوا نوجا

 قایهههدام « ۷۳ » . ردلطاب یعامت حس هدااحیه هد روصو .

  1نعو مولعمو دوحوم یل |[ یاد یرتشم كالذک و

 وشوبوریو نوا سب «یحادغر نوجا یلآ ] یاد نالوا
 یسعد هولا ر نوت ها دو بود نسرواص هحاق یاد

 یعل [ هدنکبدتسا یادغا کا رک دا تو یرتشمهس رز وا

 رلهسردشل ار یانف كعسم ها ند همر اب یت یرتشم

  ۲ین یرتشم هرکص ندنرافدریدهلرارق ياف كم

 نیرابعپا ۲۱ دن دشا ندعب بیاد یرتشم هدعا ۳ هسر و هما اب

 هسعا نایرح لوقو باحا ] اظفل [ هدراسو هسید مررو |

 هلان ءاطعا نالوع وکو ندساح یرتشم ینعا ندفرطر زکلا

 ] رولوا دقعنم هن ع ۰ [

  ۲قحرب یتالک كادش ] روک دم نوک [ :یسادرف
 هن یرتش»یادغ رود دم | ایف نوتلا رب هن لا هسقبح هوش

 رواوا در : ۲
 ] یرتشم ها لر یمام كبادش | رود دم | س کملابو

 روت دما یالوط | یا لرنت كنسام كادغ ین [ ندو

 ههدام ۳۷۵ [ ۰ نەدا عانتما ندقلآ هلبا یف یلوا ] یادش
 قاب ,



 .رولوا دقعنم هلأ نا ملست یسیجنچوا عییلا ملست
 دوجوم عمو قعلوا هیمسل عیبم ن ید هدطاعت حس

 ردق وش .قاب هرلهدام ۰۲۳۷ و ۱۵۷» .ردمزال قلوا مولعمو

 هن یمن نوا :یش نالوا مولعم فو رعس یک كما هراو
 : ردقو تحاح

 هیرتشم یم كعباب یب هلیطامت نالوبعوقو ندنفرطو

 رب والث» ینیدلوا دقعنم ع هلیسسرو هعیاب نع ثانرتشمو
 هحو لع یرتشم کلاب یی هلا اطعا نالوعوقو ندفرط

 ییہ میاب زکلاپ او یعییم زونه هدیورو همیاب یهراب ءارشلا

 رول وا دقەنم حس هم هو ینگ زوده هد ور و هب ی رت شم

 راتحا د ر ف هلثمو ىناثلا بالا نم والا لصفلا ىف هدنه

 مواعم یتمیقو رعس كکعا [ زسیدرقلو زسقلرازاب الاثم ]
 یعا اکا ید یحک ءا بورو ینا یرتشم | هلتهج یی دلوا

 نا اطعا نالوبعوقو ندفرط كنا یب یطاعت هلو [ هسشرو

 ا ی
 E E بور و یە ا ] هعان | یرتشم فک 2 1

 | ۰ رولوا ۳ عیب هن هسا توکس] بور وڪ | علا ۲

 كمباب بولوا هحارص یساطعا ین كنرتشم هدنروصو

 .قایهنس رنات هرقف كنهدام « ٩۷ › « رولوا ةلالد یساطغا یعسم

 . زالوا دقعنم عس هسید رو بوبعا توکس عیاب اما

 می مدق دل | یزوراق بورپ و هراب هعلاب یرتشم هیلع ءان



Vo $ی هدام  

 ی [ ندنفرط خاو هک یصا دصقم ندلوفو باحا |

 هلبرابتعا اضر عیب زاوحینمپ < ردقهل و یرلاضر كنفرط هددقع

 نفرط"یضارتنکل .ینایز ردلکد هلاظفتروص هسخو بولوا

 هماقا هنماقم كن | لوقو باجا هلتهح ینیدلوا ندهنطاب روما
 ! قاب ههدام «۸» .ردشندا

 هنفرط *یضارت لوبقو باجا نالوا ًاظفلو الوق هتهحو
 هنیفرط "یضارت ینمب [اکو ] یکینیدلوا دقعنم مس هلک ا تاالد

 نالوبعوقو هرکصن دکدتا ررقت هدن رانب عم نو[ ندیاتلالد]
 عج ] هلغلوا لصاح نفرط ضار | یخد هلا هیاعف *هلدابم ]

 یزاوح كدقع هلهحو ینیدنل وا رک هدالاب ارز |[ .رولوا دقعنم

 اضر مدع یتح قرلوا هلراتعا اضر بویلوا هلا طفل تروص

 حس کویو] .قاب ههدام ۱۳» .زالوا دقعنم عج هسا دن مش رصت

 [ .رولنید یطاعت

 هدسسخ یطاعت ع. هکرولوا نابتسم ندنرک ذقرهلوا قاطم
 هدهرقحتسم یاشا نالوا نود یمام یا كروحو هزبس ینعل

 ینا یک نھاوج شی هدست .وللتم ینادوا 1:
 .رولوا دقعنم و زاح ید هدهسف یاشا نالوا نوزفا

 وا یطاعت مس هرزوا ینجهنلوا حاضیاهلبا یسهلثما هدبنآ

 یسجنکیا نیسبنالا نم عفد یسیجنرب .رولوا دقعنم هلتروص



 لرع لوسرا اا قاب 4 هدام « ۱۸۶ و زالوا دقعنم E ای

 ها باح الا نع وجد هلا لوسر لک هلع ءاس

 . د وعسلا وا ردراو

 78 هدام ۶ 2 4 "3

 2 سس ها | هد وه عم ی۶ا ۱ هف و رعم تراشا هل رسد ]

 [ ۰ رولوا
 ی اتکزسلد ینمی .ردقلطم مس داقعنا هلا هفورعم تراشا

 هد هد وب ۰ نوسملس دار نوسان ها ازا وزا یا

 0 ا دع راسعالا طقاس یراتشا جلب یاتک

 ل ول وا دقعیم هو ی د هاش اتک هدر وص ی دل ی ۳ ی

 . ردلکد ط رش ی اےک .تاتس راشا

 هه وهراحاهسخ وب . ردا رظن هنخ و ماقم یسملیندعس هداروب

 هلسراشا كزمسلد ید هراس دوقع یک قالطو حاک و نهرو

 هراشالا ماکحا ۴ هاشا رول وا دفع

 ردابص ندزسلد یک یيدسا تلالد كنوع ءراع ق
 هد دم تراشای ےس تولوا ط رش یسلوا هف و رعم تي راشا كالۋا

 .«ضلار لا رحا 1 هبافک ز زالوا دقعم کا هساا ز 9 ال وا هف و رعه

 . قاب 11 رشو تم هب هدام ۰۷۰

 ین دل وا ف هددح رش هدام ۸ یسهلسد ك تساد هداروب
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 ۱ 3 باما ات کی
 نالف باغ هشورغ ردق وش یلام و» هسمکر ندنفحهلوا ناب ۱

 .رولوا لطا باحاو هسید ؛مدناص به ۱

 وا یاحشا و صخش ر صا الب ییعب قرەلوا یلوضف یتح 0

 .ژال وا دّقعنم مس ها لوق ید وا هدیودنا خییلم هر

 تقد نوجا قلو قرف هدننن لسم یهدنلفاب ۶
ESN۱ ۱  

 ردق وش یلام نالف كنم» ههنسشر تاک هسمک ر اما
 ود «مدناص» ید هسک وا هدقدزاب ود ی

 ف عون ف یاشا ی هزازب زالوا دقعنم حس هلردقو هسزاب

 .قاب هنحرش هدام «۱۷۱» سلحا

 هشورف ردق وش کلام نالف E کد هم

 عسب هسزای ود مدناص ینآ یخد هنسکوا هدقدزا ود تاص اکب
 هنلوق كنهسمکلوا الا کلب .قاب هبهدام لد رقم
 . عوبلا نم لوالا لصفاا ىف يناثلا بایلا ىف بدنه ردفقوتم
 نا هدیراحرش رلهدام ۱۷۲ و ۱ رک لا تلاش مکه تن

۱ 7 

 ك.ملالسص اب هلبوتکم .لساب هدنلاسزو تا"
 .رولوا حیخ عوحر هسنیا عوجر ندباا لوا ندشلوق

 نیل رک نوک هلرک هلا لسمايو هاو

 لوق نالوا کف ندروت دم عوحرو اف آ ید ایف هبدنه

 قم ۳ ۳ ۰

 ى
a 
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 بهت و تاع هش مع ردق وش یلامر ناعم هلن نو 0

 “از ا ا تونکمر یاد هنفیدناص

 ۱۳۳ ااو هلام تولا تارق هتسهوا قرهلوا
 ناتک لوقو باجا هسزاب بوتکم ههسمک لوا راد هنکیدتا
 . رولوا دقعنم حس هما

 هةر باغ هشورع ردق وش ینلام ر ناعم مکەتن

 0 رک هه ازاد هعندناص

 ی را هد وا فقلو هام كردا تارق تولوا لصاو
 عیب هلبا یهافش لوقو یناتکباجا هسید مدتبا لوبق هلهحولوا
 ءرولوا دقعنم

 هش ورع ردق وش ههنسک نالف ساغ یامو» هم رب تلذک

 مما هصخش رب ود «رو ربخ ین تیا غیاب کا راو مدناص
 ځد مدار رکید قرهلوا یلوضف هوخابو صخش وا هدیودا

 ر هسا لوف هدتسلحم لوا ید وا بورو ريخ ا

 دقعنم عس هلا یهافش لوق ندفرط رواو تااسر ندفرط

 ون .عوبلا نم لوالا لصفلا ىا اقا بابلا يف هدنه رولوا
E Eدقعنم ع هدنروص ییدتا لوق هدورو رخ ینجا  

 یاضر ا د هدکدیدربو ربخ اک | بحوم ارز . رولوا

 .اضر كبجوم ینیلبت هسردبا عیلبت مک هیلع "ءانن یدشا راهظا

 ف ران در رولوا حیسح هدف دتا لوق یرکید قوهلوا هلیس

 ۱ ۱ عويلا لوا



 ١ ۱ ماكا تلج ح

  MRرداضتقالا ةر و < ۱
 ىوه یحرش هاشا ظافلاللال یناعمال دوقعلا یف ةربعلانا لاحلاو

 عویلاق .
 الات یسالوا دقعنم مس هلیسهنیص سما هکردیالوا مولعم

 عیب هسیا روناوب لوټ ال اما بولوا هدنروص یا و لوبق
 . رولوا دقعنم

 بود تاص هشورع ردق وش کی لام وش یک ام

 عیب دوخایو هسید مدلا یرتشم بلا هدهد مدناد ید عیب

 ید یرتشم بود لآ نوناص هشورغ ردقوش نک ییاموش
 دفعنم مس هسید مدناص یغد میا الا هدهسید مدلا نواص
 «۱۷۱» .عویبلانم لوالا لصفلاف ىناثلا بابلا ىف هیدنه رولوا
 . قاب هنحرش هدام

 ۹ هدام ۱/۳ ۳

 ۳ یک ۰, .ه و هراحا او هدعس ىنعل | لوقو باح ]

 یا یدرقاو ظافلا یی [ اهافش] لوفو باحا هددوقع

 باتک ندفرطرب زکلایو بوتکم ندفرط ییا یک [هبناکم یک
 . یاب هب هدام «A1 .| رولوا ید 41[

 ندساحر ر کلا د وخاب و ندقف رط يا ین هلاتلاسر اذکو

 ساحای باتکلا غولب سلحو .رولوا دقمنمعس یخد هلالوسر

 , قاب ه هدام c\ AD , رد ربتعم یخ د هلاسرلا ءادا

/ 



 ماكا ررد ۱ ۶:۷۰
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 نوتاصهشورع ردقوش ندنس ییاموش دوخایو [ مدناص ید میاب

 هروک ذم ظافلا [ هسید ] مدلا نوناص ید یرتشم بود لا

 وش هیلاثم هرقفو . | زالوا دقعنم عب | هلفلوا یرلهغیص سما

 . ردلاثم هتسلوا هرقف كيهدام

 ید یرتسشم بود لآ هشورغ ردقوش یلاموب عیاباما ]
 بودمدلا | هشورع ردقوث یلامو [ یرتشمدوحاب هسیدمدلا

 كس یسهنیصلآ [ هسیدروک ینربخراو دوخایو لا یخد می
 یحهدااضتفا یدوحو كع لوا ندروک ذمظغل ین ینتتشاس

 حس | هلتهح کیدا تلالد هلاح اضتفالا قب رطب هلهح والواو

 .ضەدىأ ب یدل ر یو ند رشم و ما هد [ رولوا “م

 مدلا ید يرسم بود لا هش ورع ردقوش ییاموب عاب ی

 E RS کە تن . ضەد مرو عیاب ا ندکدد

 ۱ . نەدا عانتما

 یراربسعت روک ییربخ راو دوخایو لا هدماقمو ارز ]

 روک یر راو مدناص هتشیا دوخایو [ لآ مدناص هتشیا
 لاثم هتسهمان مرقف كهدامو هلام هرقفوش . | ردکعد |
 . ردت « رشنو فلهباع ءاسو

 او یرخراودوخاو لا فصال
 هلتهج کود یضام هسبا یظفل مدناصو ییدتسا تلالد هناظفل

 .عوبلانم لوالالصفلا ى ىناثلا بالا هدنه رولوا دقعنم عی

 بولوا عضولا تي رعب يداقمنا كمیب هلیسهفیص يضام هکردق وش



a نالوا ٤ Eنالوا نورغم ه هفوس و ناس ہد ع  

 زاهدان « ۸6 و ۲. یک ینا فوسو د

 ۰ عوبلالوا راتحم در قاب هن راح رش

 ۰ زالوا دمعم عج یو ها هرس هغہص ماهفتسا مک هتن

 نیسمراتاص هشورش ردق وش اک یلام وک یک ۰

 ۳ E . زالوا دقعن» عم هسيد مدناص ق علا بود

 لوفو باحا یطفل مدناص ءدلا وا ۰ هب د مدسا لوو ف ناف

 7 ۰ عویلانم

 بولد نیسمرولا هش و ع ردقوب لدن ىلام و عيا كاذک

 میاب الات a RE اد عیب هسید مدلا شد یرتسشم

 .رولوالوف یظفل مدناصو باحا یطفل مدلا هدلا وا ۰ هب دم دناص

 < د ۱۷۲ {
 دصق لاح [ ید هلبسهفبص سما یک لا

 هنحرش هدام « ۲ » ۰ | زالوا تم حس ] هلس هسلدنا تب و

 یتسانعملاح ندصا هرزوا یفیداواررح هدرمنوهابشا ینمب «قاب

 . زالوا دقعنمعس هللا كلا هلتهح ینیدلوا نکع كمن هدارا

 [ صا ندا تلالد هلاح ] نامز | ضتفالاقد رطب طقف |

 . | رولوا دقعنم حس ید هلا | یمهغرص 1

 بود تاص هشورغ ردقوش اکب یا« وش یرتشم الثم ]

۳۱ 



 عب هسا ردا دصق یتسانع ولا یدمش هدیود مدوآ

 . رولوا دقعنم

 یسلواجاتح هتي كنسهغیص لابقتسا هکردشعلوارک ذ هدهبنق

 یرلکدا لامعتسا نوجما لاح یسهفیص عراضم هداب لها
 بودالامعتسا نوجا لاح یکمژراوخ لها اما بولوا هدر دقت

 2۳۱ ردیف ي ا الا نوجا لاقتساو دعو هسقو
 . راتم در رولوا دقعنم عج

 هدنصوصخ یسلواجاتح هت هدعس داقعنا كنسهغص عراضم

 هاروا هلغهلوا رک ذ باوحو لاؤس رب هدنحرش هدام یجنکیا
 . هللوا تعحام

 . یدلسد « نالوا لمتم لاقتسا مه هلاح مه » ۳

 نالوا لمتح هلانقتسا بولوا هدنسانعم لاح نامز رکلاب ارز
 . رولوا دقعنم عس تب الب هلیسهغیص عراضم

 مرااص یدمش قرلوا هتسام ن الا كعسا عیاب الثم

 رول وا دقعنم ع 4هسید مرولا 26 مش ی نرم هدیود

 . راتحمرد

 هک هدام ۱۷/۱ ٭

 مولا منسربرق تقو او هدکچب هک [غجناس] و [فج
 ] ها س هغیص لیقتسم 0 ا درج دعو یک ] مراااسص

 درج دعو نی و [ زالوا دقعنم ج | هلس هسنلوا تب لاح
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Ey ۵ 8ا  eون |  

 هسا زاعلوا دصق هدلاقتسا نامزو لاح ناهز ین یرب چیه

 ۰ قاب هب هدام »۲۱ عويلا ل وا ۳ رات در | زالوا دقعنم | روس

 او یک ینیدل وا هدههقف تب ض» هرقفوت هدلاح وش

 نانل واناس اح رشو ات یدا هسلواشملسد زال وادقعنم

 لالا هبوب ناو كعد الاو کن وج ۰ یدا روا وا ماع هنروص

 ۱ كعد هس وا کو لک ی اش وہ موا لاقت ا یو نا

 هکمالشاتس و دص یش ر چھو هفع وادصف لاقتسا ربع وب تولوا

Va۰ رول وا ماع  

 یس 2 .ردرا و اجا چوا E E ص عراصم صالح

 ی

 یلوا ۰ ردکمالدنا دصو هدلاق:سا  هدلاح

 .دحنح وا .كلدبا دصق لاقنا یسحنکیا قعلوا دصق لاح

 یهو

 هدراتروص یحنج وا و یحنکیا هدهسیا رولوا دقعنمعس هدنروص

 ال وا Ê حس

 . مریریو ایو مراناص اکس هشورغزوب ییاموب » عیاب هيلع ءان
 ند «مراناص» عب یاب هد ود مرولا ید یرتشم هن رزوا یسعد

 مرولآ لا ,SEO مدولآ » د یرتشهو مرااص مع

 3 دا هلفلوا ن ّعلوا هدارا لاح ها راردا د.صو یتسانعم

 ۰ رولوا کام میم

 یخ اد ی اش هس رژوا یس د مد اص کس یلام و یا كالذک



 د «مدناص 92 یام و هاد رط هفاش ند عیب لم

 a راک E دوش نت و ا یوا وکم ف وس

 ۶ ۳ 3 رافدردشارارف :یقافتالاب هدنراش یتفحهلوا لره كەس

 مش رصت هنغن دل وا لزه هددقع یانا ید و رل هسا عیب دقع

 ۰ رده دم 2

 لیبفو عویبلا لوا ی راتح در رواوالزه یخ ا

 ود ا عج ال زه یل ر ند اعلام هدلاح وش .ةلافکاا

 ًادح نیم اعم زوس رلهستا فال حا و دالدیشم |عسادجیرکیدو

 قملتاص هبا ریڈ کن اصل ندن ر کد عم هکرکم .ردکنهدیااعداینفیداوا
 أ ۰ هب 2م

 رانح در هنل ون هس رو كح ەد اأ اوا هنا دلوع وقو ال زه کت

 زوس هدلال وا . عوسلانم ینائا لصفلا ىف هصالخ وةلافكلا يبق
CT 

a نع یرنشم طقف تا اعدا یغیدلوعوقو الزه 
 0 72م و. 2م

 یضشدلوعوقو ال زه 0 ه رد ص نگر و هع اب اضل ارالک

 ۰ هصالخ زامهنلواعامسا یساوعد قترا هرس آ اعذا

 ۳4 هدام ۱/۰ 1
N 

 مریدیو ايو [ مراناص] اکس | و | مرولا ندنس ىنعي [ مرولا ]
 یو ندنناح لوق هده باح مه یی ندفرط ییا 3

  هلاح مه ندفرطر زکلاب ىك مرولآ و مادناصايو مدلا و مراناص

 زا 1 نامز 1 هل هیص عراضم ۱ نال وا لمنح هلاقتسا و

5 

: 



 لوف دوحاب و مدل وا یخار هد ر مدلا چ5 نو ر بولد

 لصفلا ىف ىنالا بابلا ىف هیدنه [رولوا دقعنم عس] تبث الب
 .عويلا نم لوالا

 باطخ باحا هرز وا ینح هل وا 2 یس دن در وک ذم ناف

 زال یبلوا لمتشم هناطخ" ید تلوبف هدف ۷۲
 ۰ ردلکد

 ی ه دک دید مدناص اکس هشورغ زو ییاموب عيا ا

 تحاح E مدل | ندنس بولوا دقعنم عس هسید مدل آ

 .عوسلا ىف یواطحط ردقو

 هدک دید مدلا ندنس هشویع زود کلام و یرتشم تالذک

 هکملنسد مدناص کس بولوا دقعنم عج هسا دمدناص ید عیب

 عويلا نم لوالا یصفلا ىف یاثلا بابلا ىف هدنه ردقو تحاح

 .ردطرش تیدح هدعس هردللوا مولعم - ۱

 .ژالوا دقعن مس نالوا هلش رط هقاش ین الزه هبلع ءان

 حاللعصالا یفو بعللا ةغللا ىف لزهلا هعم همک یضرلا مدعل
 ةراعتسا طغفللا هل حصام الو هل عضو مام ؛یثلا دار نا وه

 ع ویلا لوا یف رات در

 یشدلوا لزه هددقع یاننا نوجا یسملوا لزه كعب

 بولوا مزال كنا طرش ىلزهو نايب هللا ناسلو رک ذ ةحارص
 , ردلکد یفاک هدتنل زه لامل ا لالو هسفوت



Eماكجلا ررد  
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 هدوح و نمدال هیا يطاع ا a ا لع ا دحا

 ی رهطام لع اه دحا نم ولو

 هم هدام ۱۳۵ 8

 یضام]هرک قوج یني [ابنکا نوجا ]لوق [ لوب و باجا]
 | رولوا اهعتسا | لعف ندا تلالد هامز ی ینعل | یسهفیص

 2 یاشناه لوقو باحا نالوعوف و اس هغ ص یضام هلو و

 .یأب هنح رش هدام ۰ ۲ د .ردقو تحاح هت نوجا

 واک یاو میاب] ءادحا ۱ [الثم]

 [ یرتشم] ءادتا |دوخایو]۲ هسید [ .دلایخد یرتشم] اینا [ و
 هسلد مدنا ص یا هدع و مدلا ] ندنس هشورع زو یعاتموب

 وص | نالوا تراشا هلیثر رب یی [ یلوا بولوا دقعنء عس

 | یظفل مدلا و باح ا ] رالوا هلسهفص یضام| یظفل مدناص هدنر

 ههر کیا ین [ یحنکیاو لوف | نالوا هلیسهغ.ص یضام كلذک

 نالوا هلیسهغص یضام | یظفل مدلا هدنروص | نانلوا تراشا
 [ رداونف | نالوا هلسهغص یضام ثالد» [ یظفا مدناصو باخحما]

 م حج تس الب ید هدروص ییا هلتهح وش ,راتم در

 .رولوا

 هشورغ زوب یعاتم و [ هدنر مدناص ] اکس | میاب اذکو]

 مدتبا كبل | اکس هشورع زوی عام وش [دوخایو مدریو] اکس



 ار ماكحلا ةلم حرش

 هصالخ و هزاز و یواتفلا عم نمریو هداف رارفا نالوعوقو

۳ 
 كلغ ارز .یدلسد « ندا تلال کدام

 تاص اکب هشورغ یللا امو یرتشم الم نابعا تلالد کلو

 یا دقعنم عس هلا راظفا یک تعد رویتسا ماج هوا میاب هدکدید

 ۰ رحبلا نع یواطحط زالوا

 دقعنمعس هلیظفل هلاقاهرزوا یحیح رت كالا وبا هیقف مک هتن
E 

 بود مدتنا هلافا اکسس هشورغ كس یلام وش عیاب الثم

 ىف هدنه زالوا دقعنم عس هسید مدا لوف ید یرتشم

 لصفاا ىف هصالخو عوسلا نم لوالا لصفلا ىف ىناثلا بابلا

 اا

 دافتسم ی دهلک ماس د «ردراظمل .لوقو باحا» هد لڅ نام

 نالوعوفو هلیسا ر الام كنهسمم نالوا قطان هرزوا ینحهل وا

 .عوببلا لوا ىف راتح در زالوا دقعنم عس هلیتراشا

 هشورغ ردق وش یلام نالف و کید هم

 هديا كر دا هدنماقم توا هدوا بو
 كيرحت نال زالوا دقنم ع هسید مدلا یو هسمک لوا
 یم هل لاق اذا داش ةف نکلرتسال یطابلا يا 8
 میاستلا لصحو تبرتشا رخالا لاقف من هار "راشاف 5 ۴

 نم ماستلا لصح ۸ اذا ام فالخم یطاعتلاب اعس نوک یضا تاب



Eماکا ررد  

E علا ظافل ایف 32 عو 7 لسفلا E 

 قاب اح رش وانتم هنهدام .

 دافتسم یخد ندنرببمت «نوجا عس یاشنا» یهدهلح نتم
 .ژالوا دقعنم ع هلن اقا رارقا یب كنيفرط هرزوا ینحهلوا

 هترلعا رارفا ییعوفو كعس نالوا شمالونعوقو الثم

 نفرط ییعوقو كر ۳ عج ۱ ند رلکدتآ قافا نفرط

 E دقعنم ع را راوت د رج را هسا رارفا

eرولاق  Ne,زم  Aهب دنه زال و ۳ اج مس  

 حاضیا هدنح رش هدام ۱۵۷۲ ارز ع ويلا نم نرشعلا بالای

 هسمک راما .رداکد اشنابولوارابخاهحو نمرارقاهرزواینحهنلوا

 هرک«ندکدید « مدیا شعاصاکس 1۳ رم روا لاموش نوه هتسم دید

 ۱۳۳ ا هك لوا هدسید الا نیو هبکوا
 ۱ نوا قدا شد مدلا» كەوا

 ak هشوص زو ندنس یلاموا » هدسلحم ر همش اب هدسلح

 قح هدعس ارز . رولوا تبان ارشو زن اح عی هد 6 مدنا

 هددقع نال و داق هدفرط قح والم و بولوا داع هنو رط

 ۱ هاش ندک دن.تنکت فرط هرکید:یدارفل تفرط رب

 یرقم هد و ود رک ندعا قلیدصا ی راکبا دا کنم نالوا

 «قج هديا کش ره نکل . رولوا حیح قیدصت ها قیدصت

 راکنالادع هدرانو - یک رارقاو هقدصو هه - رولوا هلدحاو



mm 
 نوناص ندنس هشورع یللا یادغ وش » یرتشم كاذکو

 قدصتهدسلموا یخدعراب هود « تیا قدصت هارقف ینآ مدلآ

 .ردیاتلالد هلوبق روکذم قدصت اریز .رولوا دقعلم عیب هسیا
 ار ز .زالوا دقعنم مس ها قدصت قارتفالادمب ندسلح وا اما

 باحا هحینمکح هدام ۱۸۳ هلغلوا لصاح ضایعا هلسس یارتفا

 مس هللا لوق نالوبعوقو هرکص ندنا قترا بولوا لطاب

 عویبلا نم لوالا لسفلا ىف ىناتلا بالا بدنه ژالوا دقت .
 هدیوید «مدناس اکس هشورغ یللا یئام وش» میاب كلذکو

 حس هس یرتنع قرفتلا لق یم هدسلحم لوا ید یرتشم

 ىناثاا لصفلا ىف هصالخو روک ذلا لا ىف هدنه رواوا دقعنم

 وا وب
 هدورع ز 7 یهباخ وش و هد N هنسمگ و كاذک و

 « هدا راجن اکس هشورغ یللا هرهش یناکد وو مدناص اکد

 قعراجا معو یس ره هد مدتنا لوق یو 3 8

 10۰ ۰ عوبلانم ینالا لصقلا یف هصالخ رولوا شما لوق

 ! قاب ههدام

 دقعنم عيب یخد هلیظفا هبه ۷ ینردلوا دقعنم عب هاظفا لس ۰

 ن٠ والا لصفلا ف هدنهو عوبلا لوا یار تعا دز ر ولوا

 . ىناثلا بالا
leهسمک و  POEاک هشورع ردقو یلام وش  

 ر واوا دقعنم ع هسپا لوبق يخد هوا دهس د



 r رکید ,Sy 9 .رولوادقعنم مس حد هلظفل در

 مدټا لوف هدوا هدیود مدتادر اکس وک یللا یناوبح وش

 هبرلظفل كنلخداو كتنکرشا اذکو . رولوا دقعنم عيب هسید

 . راتشدر رولوا باحا یخد

Sbنکیرشدحاالثم رولوادقعنم مس یخ هایظفا ه  

 رەق اکسهشوغ زوشا یعهصح و ة

 .رول وا دقعنم عت ها لوق دوا هد ود «مدتا

 هشوص ردقوش یلامو » e کبد هکر كاذک

 هسیدروتک قمرا جد هسرزوآ یسعد « مدل[ ناس

 .عوبلا نم لوالا لصفلا یف ینالا باما یف دقعنم عم

 هش ورع ردقوش یلامو » ,sS Sy تانک و

 ۶ سا نوسلوا كس یحد و هدیود « مدل[ ناباتتم

 .راتم در رولوا دقعنم عیب هسید نوسل وا

 هدد « مدناص اکس هشورغ كيب یلاموب » عیاب كذک
 «ی و عج عج هسا ضق یلاموا ندمابوس یشر ی دنرتشم

 ىطاعتلا ناف .زالوا یطاعت ع هسخ و .رولوا دق عنم هرزوا قل وا

 . راتم در نعلا ةفرعم دعب ضیق لب باجا هفسا

 و 5 ندکیادن نیفب وش» E ا اکو تالذکو

 كرەملبوس یر هدوا هدیود « چلوا اکب یتسهلکر هشوع

 اذک و عیبلا نم۲یف یطاعتلا ىف هزازب رولوا دقعنم عیب هس وا

 ,هطافلا ف



 ۳ ۹ 0 ح
 ھ6 هدام 3 ۸ ۳۰ 0
۱ ۱ 2 ۳ 

 منو مدلوا یخارو مدلا و مدناص | لوقو باح هد | أ

 یک تیا لکا یاعطو هرزوا قلوا مةح هلا شا

 [ نالوا لمعتسم نوجا ع یاشنا هدهدلب تداعو فرع ]

 قلرازاب هلرانوب هکردرافظل ] ندا تلالدهتسانعم اكلمعو كلی و

Reیناب دهدام بم [.روتلیا رع تم ! 

 كرك نوسلوا کر اب یسراف اب رع كرک هروکذم ظافلا
 . یالا بالا نم لوالا لصفلاق هدنه نوسلوا یربغ كرتدوب

 هشوعزو قاخ یتلاموش كنس گی هی ر الاثم

 هشورغ زو اکس ینآ و خم :E و

 هفصل EF رولوا دقعنم ع هسید مالا: دو هلک د مدناص

 یف عون یفاعس نوکیامف یناثاا ییزازب هسیا لکد هلمرط لزهو
 ۳ : هطاغلا

 لهسب رزرو اک ی رع كنم ناو یاب اذک

 كن روکذم هدسلحم لوا شد یرتشم :هدنود ۷ ۲
 .عویلا لوا یف راتحدر رولوا دقعنم عس هسریو همیاب ینتسهراب

 هکشیا الثم ۰ رولوا دقعنم عب یخد هلباقیلعت هبلق لعف اذک

 هشورع كس تا و كه سرا رسا دوخاب هسا كدوساب رولک

 مد وشاڭاۇخاي یدلک همشیا ید یرتشم هدود نوسلوا كس

 ؛ ر ول وا لر e ۹سا ۵ مرتسا او



 ۱۳۳ رولوا رخ ها لوق یعدصخیش کید لوا

 دقعنم عس هسردا لوق والثم یلوبق كنهسمک نالوا لوسر

 ۱۳ وقف ول« لرد تشک نالوا لک وابا تولوا

 نم والا لصالا ف نالا بالا ق ههدنه زالوا دقعنم حس

 عوبلا

 ۳ اا قو دا كان ءار
 ر چه هدقدلوا قحهناص هرخآ كلم لقتسمو ىلام هسک

 هدام « ۱۱۹۲ د ۰ ردلکد جاتح هغملا تصخرو نذا 9

 ! قاب

 كلام یعورکو فقو ییهعطاقم یضرا هسمکر هنلع ءان

 هسشاعس ههنسل رکید زسنذا كنلوتم ینمورک كنغاب نالوا

 یتسهاخ نالوا تالمیمان و فق و یسهصرع ما هت .رولوا حس

 ردلکد طرش یلوتم نذا هدو بولیهدیا عس هنکیدلبد یحاص

 ِ عوسلای یدنفایلع

.£1 

 » هداف «

 نایرح همرا للع هدعس هرزوا ینیدلوا روک ذم هدرح

 .ردنرابع ندهلدام هکردراو هروص تلع الوا : کوش ء ردا
 . ردنرابع ندیطاعتو لوقو باا هکردراو هدام تاع ابا

 هساغ تاع امار .رد رتشم هلا عیاب هکردرا و هلعاف تاع الات

 . ردتراع ندتکلم هدوا هکردراو



 ی

 لادن ام هاش یلام كارو م هار هد ممتسا ٍثارب۰

9 

 رخوم یرکید مدقم یرب بولسد لوبف و باج ا هدهلچ

 یا هدل وق و باحا ۰ زنان هک هراع ندا اضتفا سموا

 .لوبق ینعی لوبق انا باج ا الوا .یسدجرب ۰ ردراو تروص
 همش ینحهلوا دقعنم كع هلکنو . ردقعلو یخارتم نداما

 یرکید مدقم يرب نمی افق لوشو باا ۱

 تروصو . ردگعا رودص ندر "ِِ رهلوا رخّوم

 .رددوحوم راهلئسم فاتح هد ههقف بتک هدنداقمزاكعس هدهمان

 شفلوا رک د ینحهلوا دقعنم كمس ید هلکنو هدهساخ راناب

 حب عییلاناف اعم اجرخا ولام نیش رعتلالع دری و هداقتنم ردو
 یاتسهق . ردشملسد رپهلاو رحلا ف فاو

 ع و شملیا نا یننجهیلوا دقعنم كم هدنروصوب یغد

 عع واولا نوکینا ینشو هللاراتخا ینو یخد یحاص رهالا

 ندلوق کیا هداروب هل یدعا .ردشع ددقمن ماعم اکو لام ااا
 شمامروتک تراشاو دف انوکر راد هنکیدابا حییحر یرب

 هاکدروتکیرلهراع اسائوالوا هدنراهدام ۱۰۲ و ۱۰۱ هدهمیا

 . رولسهلشد ردراو تراشا هدیدنلف رابتحا لوا لوف

 .یدلنید«ا هسیا شا وبعوقو ر با 9

 مدئاص اکمن هشورغ كم یلامو هند رکید هم ا

 هلکعاصا ود ید مدسا ارتشا هصخشر ريد ها هسا د



 مالا وو 406٦

 هدنه رول هلوا لو سر ندنفرط دحاو صخش هدر و

 . عويلانم لوالا لعفلا ى لوالا بابلا

 باجانالود یواح یطرش یا نانلوا رکذ الص هتشیا

 ۳ ندلوقو باسعا هلتیح ینیدلوا دقعنم ج هلا لوقو

 ساجایو یدعلوا طار هدنسو تحح زونه یسیرب ندنیفرط

 ۱ اود رددوخحوم زونه بوملغاط دقع
 عدم بود مدلا نوئاص هشورغ كس نمنس یلامو یرتشم-

 مدل وا نامش هدیونود عید دعا تولوا دقعنم حس هسرد مدناص

 لوالالصفلاق یالابالاق هدنه ردقو یس داف كنس د ممتسا

 قاب هەدام « ۷ د عوبسلانم

 هلاراش«بوا وا فلاح یلاعت هلاهحر ییفاش ماما هدولتسمووت

 ا یراسلح رابخ هدا قرش نددقع سلم نفرط

 . ردشمروس داهنحا

 ر چیه هکردوش یاس كنموزل ید كالوبق باحال ادم

 ه هنکوا ینعل 6 آ هث.دلوا یلوفو اضر تل تا ۳

 هسا رول وا یلوقو اضر LE ینعإ «ضەدا تاا كلم

 بول وا هدعاق راوب هتشلآ .نههدناالاو بولس هدا تاسا گز

 یعوزل كالود کی نداحما هدنداقعنا كدوقع یک هبهو حس

 ندهروک ذمهدعاف < ثاریمطقف .ردا عرف اک دم هدعاق

NEو هوا یساضرو راشحا كنراو : : هک وش  



N > 

 }00 ماكحلا ةلحم حرش

 مدنک هشورغ ردقوش یلام وش كمدلو نالف ریغص هدقداوا

 هب مکح هسلا نوتاص نوح ود مدل نواص نوجا

> 
 الب هحور دقاع یلوا دقعنم كعس هلا دحاو ظفا طقف

 ییدایامیب یاشنا هلاهرابع ردیا هدافا ینتردنلوب لیصا ندنسقت
 یاشنا هلا هرابعر رد هدافا یتغی دلو ی وهریغصاما . ردهدر دت

 زسلویف یی هلبا باج ادرج بولوا مزال یدلوق هسردا عج
 . زالوا دقعدم حس

 هدقدلوا قحهلا نواص نوحسش ینلام كربغص با الثم
 ود مدناص هعدنک هشورغ ردق وش ییلاموش كمدلو نالف ریغص

 زسلوف بولو مزال ید یسعا لوق ابا ها 9 و
 هدهراسعو ارز .هداز یهاوخ نع ماخادبع زالوا دقعنم حج

 . ردهراع ردنا هدافا یغیدنلو یو هریغفص یظقل مدناص

 قجهناصهسداو غص یکیدیلامكنسدلو ر ا 9

 هب زا بلا نع لسلالیبق یورقا ردا یو یافرط كدقع هدقدلوا

 عویبلآنم رد عیاسلا بالای هب دنه و

 ربغص وش هشوع ردقوش یتلاموش كمدلو ریغفصو با ۰

 . رولوا دّقعنم مس هسا عی ود مدناص همدلو

 یوو بالاوا یی دج هدنروص ینیدملو تایح رب با
 ۹ عویبلا لوا هب دیه ردیک با ید یخضافو

۷ 
7 
۳ 



  totنر تا ۲ اکا ررد ۲

 و ا اقرا ینصرب با تاذک
 عیب هلهجواوا موق رم صخش كردبا لیکوت یدحاو صخش
 ا كناغوا حر با اما زالوا راح ةا

 ر رثیک هارش ندنفرط لغوا رفصواو یصخشر همس هنلغوا

 یاد را هدهشا لکون هلهح و و یک ین دا

 a اف هصالح نیتئالاب هماقل . رولوا زتاح رلهشا عي دقع

 ! قاب ه هدام « « ۱۲۵۵۹ » ۳

 یم ۵ هتتس طورش ناللوا نام الصفمو ال الا هح ور

 یعتتلاو یدوحو كالوفو باا لاحهمم نوجا ع داقعنا

 یرودص ندراصخش ورا ورا كلوقو باحاو هات هط رش

 0 رد هنیا هززوآ قلوا ندم تانغتسم نکیآ مزال
 . رویلواماع لاج ما لدحاو صخش « عس دقع هدولئسم ىکا

 ۱ ۵ ط هادقع نالوا نوا یدلو رقص باس ۱
 . هب زارملانع لس 0 یرفشا رولمهدنا دقع هلا دحاو ظفلو

 هنماقم هرابع کیا یسهرابع ر هلتهح یتقفش لاک كا ارز

 : ع حرش ردشلدا هماقا

 و هدقدلوا قحهناص هسدلو ریغص ینلام یدنک با الثم

 حی هساص ود مدناص هشورع ردقوش همدلو نالف ریغص یلام

 تا یک یندلوا لعاب وف كاصحش رب کید بولوا دقعنم

 ۱ ۱ . ردوو تحاح ځد هنو

 ا یلام تار وت باا



 ی

 عس هسبد مدا لوق هد یعوجد 6 یا

 .عوسانم لوالا لصفلاق ىناثلا بالای بدنه رولوا دقعنم

 : رول وا حاضبا رز هحور ید طرش یحنش

 شهتشیای رال وق و باما كلرکیدکب نیدقاهتم هدنداقعنا ثعس

 یرتشم هرزوا یناحما كیا هلع ءان بولوا طرش یرالوا

 دقعنم عس هسمتشب دیا یوق كنرتشم عیا طقفو هبشا"لوف

 رضاع مد لوا نم راض یو 8 2 . زالوا
 هسا اعدا یکیدمتشیا عیاب هدلاح یرلقدلوا شمتشیا رانانلو

 هر دنه زاملوا قیدصت هسیا رد قو قلرعاص هد ال و رکا

 ۱ . عویبلانم لوالا بابلا
 كدقع دحاو صخش : هردوش یالیص كطرش ىجا

 مدآ رب ینمب . زامهلوا مئاق هنماقم نیدقاع كردبا یلوت یننفرط
 مکه . نههدیا ج دقع هدودا لود مهو باحا مه

 . ردشهلوا تراشا اکو 53 هدام ۵

 کندو هعس یلام ر ندافرط صخعش ر هی هبلع ۳

 نههدبا عس دقع هدیولوا لیکو هیارش یلاموا ندنباج مدآ رب

 . عویلالواش رمالاممج
 كنلغوا ریفصایو هعس هنلغوا ربنص ینلام یدنک با مک هتن

 وب یلاموا لیکوواو "لیکوت ییهنسکرب هیارش نوچیسفن یتلام
 هثدلوا رضاح هدارشای عسنیح با هسا ارتشا ایو عیب هلهجو

 . مالاو بالا مس ىف نماثا لصفلا ى هصالخ زالوا ز اح میس

۳۰ 



٤ oماكا ۳  

fifi ett ۱۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۷/۱/۷ ۷ ۱ ۱,۱۱۱ ۱/۱ ۱ ۱ ۱/۱ ۱ ۱ ۱ ۱/۱ ۱ ۱۷ (۱۷/۱۷۱۷۱۷۱۷ 

 / رو ید وحو ته طو رش لوو

 ۱ قفاوم هلوق باحشا س ۱

 ۳ ۱ تاخر بحوم هدلوف تفو س
 ۹ ۱ شماعا عوجتر ندا ا بجوم ۳
 ۴ شماملبا در ىباجما بطاح ۽
 نکا لوقو باح ا نیدقاعتم بس ۵

 شلوارداصندراصخش ورا ورا لومقوباحما س ٩

 4س 4لا داومو هدام ۷ یس ر ندهتس طو رش وش

 . ردشهلوا ناس E ۱۸۵ یسحنحواو "

 دقعو هدناح كح وم هدنتګ ثالوف هحنلک هطرش یا ۱

 ۱۳۰ وا دب القا بواوا مزال ينمو لها همن
 بولوا لطاب باحا هسلوا توف هسک ندبا باجلا یدقع

 ف ینالا بالا یف هبدنه .ردلکد حس لوبق رب کام ى

 .عوسلا ىف رانم درو عوسلا نم لوالا لصفلا

 داف : هکردوش یاضیا كطرش یییدرد

 ندنآ بولوا لطاب باما هسنا در اا یرکید بودا باج
 عوبلا لوا ىف یواطحط زالوا دقعنم عس هللا لوق 1
 ۱ ! قاب ههدام ۰

 كبجوم هاهجو یفیدلوا روکذم هده ياخ را

 وش یلامو عیباب تح بولوا مزال یسهتشیا كرکید هدنعوجر
 ۰ عوجر لوقلا لق م 09 ندکدید مدناص کت هش وع ردق



 2 یذلا دوح وا دوخابو ی ام هلو س یدلا 0 عدو

 2 هدهساآ رواک هرلاعم رسد ی م دعلا :اووتسم هد و>و

 .تاماک ردشلدا لامعتسا هدانعم نالوا روک ذم هدهلم هدههقف

» ۱ ۱ 

 ( لوا بابل اس
 یاب یلوا كل وا تاتو یا

 زونواو | ىلصو شا بولوا هدنناس لاسم قلعتم هع دقع ]

 ۱ .ردب واح ۱ یهدام

 < لوا لصف و
 یبصف یجنرب كلوا باب ین

  ESرد ] یواح ییهدام نوا بولوا [ هدنقح عب [ .

 نکر هداروب . ید هدهدام ۱8۹ ینبرعآ كعب نکر

 هدانمم یجنکیا ندانعم کیا نانلوا نایب هدهروکذم هدام عی
۰ 

 < هدام ۱۷ ۲
 هلا لوقو باج ]

 لوبق ندننناج كن هسيا شلوبعوقو نوجا كميك باجا ىنعي
 هد ] ا دیفم یتکلمو ماقو [ دقعنم عج | 1

 ندف رط کدو باحا ندف رطر یو

۰" 



O OR ATES 

 ماکحا نرم ۶ ۵ ۰

 جا نلوصفلا عماح | ردقعادلا هدایز اهد | ندرادقم و ]و

 . نرشعلاو عياسلا

 «ثالع رو نواو كلر و هم ر رو نوا ؛قانوا هده ارد ینعب

 قاق نواو كلرو هغ نوا قلنوا هدضورعو قلا هنوا

 ا مر نر < داول هدناباوخو قلا هوا
 ثلکیا نواو كارو هب کیا نوا «قثنوا هدراقعو قم آ هب وا

 زیحولا یواتفو عوب ی مح را دع ردشحاف نیغ 1 هوا

 هلا ی یوفکلا وس اولا

 ضورع قهدارون هرزوآیئ دل وا حاضرا هدنح رش هدام ۱

 وو تالکم

 . ردنع نابمراو هر هداروب رمس) ناع .ردربسا ناع . ینا مق

 لاب هرشع فدا هد ضو صو هرشع عد هدهارد ل۰٠

 E رسا ناغ ء«ناغ ناشوا

 تالنک و نواو كلر و هنعونوا قوا هدنعارد : هک هل و۵

 قلنواو قلرو هوا « فال رو نوا هدضورعو قلا هوا

 ه رد رسا ناع قلا هعل رو نوا

E %۱ 1 ها  

 1 کرد ]| یش كوا هداه قف حالاطصا یعب اعرش ۰ مدو ۱

 ۰ لصو e ف نالوعف 1 هل وا تا یو ا ۱ كش ل وا

۱ ۱ 



 ۹ ماكا ةلجم حرش

Aا ىف اتقیقح فلاخحال ةراحالا ىف اق قح نال اقاطم  

 یعل ماقم وا صض# 4ےہ WIS ۳1" ب ناما

 طف 4. ودا ههقق را ار قلعتم هعوم ثح عوضوم

 فن رعآ وهف الاو هفمالاكلا نوکل علا هصیصخ .ردشل وع وفو

 جیم
 . ةلاقالا ىف راتحم در عضولا اذه ريغ ىف باب اهل یک ذب م اذلو

 و« هدام ۱6۰ ۶ ۸

 ین رکید هسمیکرب ینعپ عادخا بولواهدننزولیعقت [ رب رفت ]
 یرتخا ردکعد [ قغادلا]

 هات یرتشم ابو لا رکد هردو وش ام و هیرنشم عیب

 .. یک یسعد تن اکب هو دق لوا ا هدایز ندردق وش كلامو

 a ی بولوا هامض كلغ . روع اما

 .ردقعادلا یسودنک هدلاح یی دوا شمام ادا نا
 اکب ه ردق ها زعا هلڪو ردا ردق وب قحا تالام یرمشم ام

 .یک یسّاص هناصقن هندنک یدنک عیاب نکیا شماعد تاص

 1 هدام ۱۳۵

 : ودشحاق نوع لوا مف بولوا مسق کا نع

 فل ر كر هدي وا یا رع حد ه دمهارد ] .شحاف نوع ]

 هدیابا وبح 71 ید راب رب هدب وا یعل | رشع فصا هدض وع | و

 ی رادقم | 3 ہدشا یا س ج هدراقعو | 3 هدن وا یعا | رع



Eماكا ررد  

 ا رداہنملاف عیابلا قاطا ادا نیل عیب ندئاعلا نم دحاو

 ۱ ۱ رک لا لداب

 هک هدام ۱۱۱ ۵
 ۱ الا نواص] لاف ی هعلش ند رجا [ یرتشمآ
 ییدانسد i Ra عزاب موو بولوا و ِ رو مس

 هنحس رش هقن ام .یدیشلدنا 9 هدنحرش یا ودع لوا بات 5

 ا

 38 2 یار ۱۲ ۳

 ك٤د | ی راشم ا عا] بولوا یسهبش كع اتم [ نامی اتم ]

 | رود ید ] ندفاعتمو | ندواع 4 رد |

| 4 
 0% هدام ۳ ۱

 [ ردکعا هلازاو عفر | و خسف [ ىب دقع ] عب [ "بقا |

 . قاب هتسماخ لصف كلوا بان

 روند کما خسف یی هلازاو عفر یدقع قاط .هلاقا

 اس دوقع والثم هراحا لک نزول وا ج 4 < و

 ماخا درع ةراحا وا ناك اع دقملا عفر یه ةلاق الاو .نوسلوا

 ةلاقالا ىف



 ۷ ماكحلا ةلم حرش
iaibimttiimmnmnannina 

 هدام ۱۵۹

 نالوا | دوحومو رضاح ىل | ضخشمو ناعم ناع ]

 تفارق هل ۳ لب هاحتف كع نع . رولک نایعا یھ کا [ ردیش

 ناو کا هحاعمو یرهشا كثهکرتشم ظافلا بولسهلل وا

 2 ییسضعب و .یک هرصاب هو ..ردهقرقح یس تن 8

 ۱ . رده زا

 هدوخ ومو راک * ی یک یدک دا 8

 ند «دوصقم ندنبع هدارو . س وماق هجرت رولسد ناع و

 . عودا لوا ق راج در ردکعد یش نالروا لیاق

 ضویعو راقع هلادنص رو تا ریو هناخ رب الث ]
 یسالک كم [ هخا رادقم رو یادش نغ ر دوحوم هدیادنم و |

 [.ردندنایعا به] یتسلک زوج رادقمر دوحوم 1و

 ناعم «تاناوبح یک یح هلس هوا ندراقع نیع هلا لاثءوب

 هنکعهاس هوا ید ضورعو دوش .تانوزوم تاک
 ۰ روش وا تراشا

 4 هدام ۱1° 8

 هردهسمک اا لام | یا هیات ما رقبا | عباب |

 یبدلمد عیاب ید هیرتشم طقف بولوا و نالوا رومشم
 لک یع قاط» و ۰ یدشسا روص هددح رش یا ونع ل وا تاتو

 ا



 |39 ی بم دو تو هی

 نوجا یرت شم یغد هدنتمذ عیاب هدکدریو هسیاب ياريل نوا
 دهد ق قاب ندلا نال . رولوا ند لثم كارل نوا روك ذم

 نا الآ هلثم لب تحاولا نع ضقال هال ءاضقلا دع یرتشلل

 دیفالف ءاضقلاب میالا ىلع _هلنم هل نال بلاطب ال یرتشللا

 ناو عملا ىف فرصتلا ىف لصف ىف راتحم در ةلاطلا

 نوجا علا ارل نوا قرهلوا یید لام هدنتمذ یرتشم هتشرا

 ینیدلا ندرتشم هرزوا قلوا میم نع ید هدنتمذ عیابو

 يا و هلفلوا ارا تا قحهلا نوجا یرتشم ارل نوا

 . ندلا ی لوقا ف هاشا رولوا صاصف قح هل
 هلئسم ییا وش هنشدلوا هلا هصاقم قي رط یسادا كند

 : هک هوش . ودنا عرفت
 طاقسا ءارا ا ناد هرکصندکدشسا ادا ید نودم -- ۱

 شمر و کا هوا كنود. بولوا حک یمارا هبشا ارا هلا

 ۱۳ ااا ردا دادرتسا ندنآ یتلم ییداوا
 افتساو ضد یتقح افیتسا تار ارز . نهدا عوحر هسا

 رات درو هاشا ردنراع ندرارقا یتکیدلبا

 نهر دیدن اقا ند نالوا نهر هدناباقم س ۲

 ندنغجهلوا فلت هلا ند هسلوا فات هدند نې ص روک ذم

 ۳ ا ا دا هو يام نالوا یضوتقم كساد
 ا عیبلا ىف ةدايزلاو زنکلا لوق حرش یف عوبیلا یف رحم

 ۱ .رونلوا لیصش هدنح رژ نهر اک مک هتن
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 وللثم ريغ لامكالتسااب دقعر یک هلاوح اب تلافک اب ضارقتسااب

 [شویغ.ردق وش ] ندا قلعت هد شه ر اس ٩

 هبلاراشمو [ دوحوم هدنادمو یحرو ] یادش ءلک ردقوش ایو
 هدنادبمو ] هطروق ددع ردق واو شور

 نفی رب ]نالوا دوحوم هدنادیم [دوخاب كيهحفا لالوا دوح و۰
 [ .ردندنامق ند به یعم رادقمر زارفال لق كيادفي

 هنتهد اب ندا قلعت هتمذ كنودم هلهحو ر ند : صاح ۽

 دوخاب نالوا هلا راشمو دوحوم هلس هسلوا شماعا قلعت

 ليف كاد نيغ ر كلك ىللا هده سا هلا راثمو دوحوم

 . ردکعد تانلتم نالوا زرف« نی ی

 و SES کلا یطفل ند هکر ول.دالک نده تالصم

 اما .ردمعا ندع لاثم هلتهح و ۰. ردلکد صوص هالوا تبان

 ضرف ا ند هک روسد هب شم نالبر و دوا کلا . ضرف

 . ردماطم صخا ضرف بولوا قاطم صوصخو مو هدنش

 هم درب او لم لام عفد ىلع در صوصح دقع ضرقلا

 ۰ ضرفلا ق روس

 .رولس هل وا هل | هصاقم یر رطیمادا كند نالواتبا هدنمذ

 هانکد تا ارتشا لامر ارل نوا ند کیت
 نوجا عیاب هدنتمذ انآ بولوا یم كنم ل

 و یزعمو رولوا تبات ارل,نوا هززوا: قلوا يلم كءباب و



 ماا ررد 31

 ولت وو زالوا عورش# لیحأت هسٍا رولوا لوه بویلوا
 نایب هدنسبنات لصف كثلاث باب مکهتا . ی هاش اس لا
 ةه . رووا

 نیشپ هکرد «لاح» نالوا هلیدیدشت كمال یلباقم ثالیجات
 ۰ عویسلالناواف راتم در ردکعد

 1 هدام ۱۵۷ 2

 2 احا هدرانفو ندم و ددمتم ید طس ]

 EAS هرزوا كعا هی دات ] هل ساطع |

 و شو رع زو هتفه ره ید شوش روشن ام

 ات هدظیس ره هبلع 0 9 اب دەت ةه شا هرزوا

 تسخ هکر ولوا ك٤د ۰ زاعل وب ات a نکل ۰ ردزاو

 صوصح و موم هدب راس قردل وا قلطم صحا طیسه ققحتلا

 ۰ ردرا و قلم

 و هدام ۱۵۸ ۳
 51 زی

 ام وا ۳ ۷ قروهل وا هلو لالاد 1 ند 1

 لسمو 1 تیا ] Pf e ٹا و دم یا |[ هدتمد | لاس ضارشتسا

 ۱ رو نوسلوا ندد وه رب و سکج لام ینعإ [ ردش نالوا]

 رات در لوا لم OES لکم نانلو ی ربع كد وه

 ا .ضرقلا لق یو عویبلا لوا



۱ 
1 ۲ 
۱ ٍ ۰ 

۰ ۹ 

۱ ۰ 
 “م
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 5 ماکحالا ةلجم حرش

 لباقم مهو لباقم مه یت نلد هب سراروشلوا هلباقم هلرانال وا

 هضااقم یخد عسو عیبم هاا ره ۳ و ین دلوا نبع

 ۱ نر

 وش ابو مر دا وه یاد و الا وش الّمم

 هدقدنل وا ع دقع ود مدلاایو مدناص هدنسهلاقم ز زوح ددع كم

 ر ید كتروص وب 2 هت ,رولوا هضر اقم عبو عیب نیل

 : e دارا ین 1 هجو رب هدهدنه یلوا حورشم هحو

 رظم تراقتم یددع وا نوزوم وا لکم اهلاثما اهلباق ناو »

 [۱] ۰ « عییم اهالکو زاح انیع اممم الک نا

 4 هدام ۱5 *

 یب[ تفو ر قم ]بروا درو د
 رخات و قیامت ] كد هتقو نالوا مولمم و نعم ء3 ۷
 لحوم هد و لحا هلا نتحتف همم تفو وا هک رد
 اما هلععا لاق . ردترابع ندلجخا دد ل ۰ لت 8
 . سوماق هجرت لج الا د دوس

 هسیاع ءاس .ردش رم كالیح ۳ نالوا عور شە فف رعآ و

 د ضیص هنیعم تقو و هند ال

 ناعم لحا اب رونق 9n چ ی نالوا نیغ یتح

 ةحأم هدارو هلتهح ی داروک یخد وارد هقشب دک شعب

 ۰ ردشلر وک بسانم قازاب یخد یرالقو
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 هستم هروگ ذم تالتم لوا لامحا : ردراد لامحا يا ید

 . رولوا نم هروک ذم تایلثم هدردق و هکردقلوا

 و یادش نش وش ابو هادغب نیذن ون « یرتسا وش الثم

 یف و .رولوا عیبم رتسا و نم یاد هدکدلیند مدناص هرتسا

 نایعالاب تابوقولحتغال ايزعم عييملا ىف فرصتلالصف ی هیلالبنرمشلا

 رکلا اذه وا رکلااذم سرفلااذه كتمک یا هانمنف ةنعم یهو
 فرصلاقف راتح در املع ءابلا لوخدب هده م هال سرفلا اذ

 . امرتغَس

 هحردتوب هکردقمالوا هنعتم هروک ذم تالثم . یناتلاتحا

 بونوا لس روک ذم دقعو هیف بسم یني عیبم هروک ذم تایلثم

 هللا رتسا وش ییهطنح "رک .رولک مزال قعلوا تیاعر هطاارش

 عیب لامعتسا لمعتسا نا و ۰ یک د-ع نالوعوقو ود مدلا

 ۱9 ا ادم طح یک كح ترشا لثم الس ناک

 . عوسلالثاوایف راتح در لسلا طارش ةباعر

 مامهلا نا یسوا ررح هجو رب كالاحا يبا و ەت

 : ردشفلوا ناب هلا ها ةرابع یخد هدردقلا حتف ندنفرط

 تابوقاذا ةيراقتلا تادودعلاو تانوزوملاو تالكملانم تابام او»
 ۱۳ ۳ هم رخ وا ا یهو ناعالا وا ةمسم ردقلا
 .«سلا طلا رمش الا حسی الف دبعلا اذهب ةطنلا نم اذک تبرتشا لاق

 زا رغ ولت ه راقتم تایددعو تانوزوم و تالکم -- س
3 
7 

 ندنابلثم نده زا رغ ین هلا یلاثما « رائالوا ندناباتم ند



EE E سس 

a 2نا  

 ۲ مف

 تالیصفت مک هتن .رداسانم والثم هب راقم تابدع و تانوزوموتالکم

 هدوب هکردنالوا راد هدننب قاوا عیبم هللا نم ۰

 لصفلایف ىناثلا بالا ىف عوبیلا ىف هدنه رولوا نابتسم ندهینآ

 ا

 كننده والثم هراقتم تاددعو تانوزومو 9 بس ۱

 فا روت وا اقا 0 دعا رک ا تام رک
 ها هک دم شاخ یا لاتحا کیا هو

 ۳ ہم تابلثم وا هدردق وب کردقملوا

 E ا ردق ون یعادغد e وش نەدر ناو ادم

 قرهلواهنعتم هروک ذم تالثم هسیا رولیدبا مس دقع ود مدناص

 رردیف اک ةعسم یهف دقس تابوقو ةنعتم تناک ول . رولوا میم

 . فرصلاق راتم در راحیلا

 یهدر دقتو هکر دقمالوا هننعتم هر مت تاباثم . ینا لاما

 ندنجهلوا عیبم یعی هيف لسم هروک ډم تام و راس دقع

 . رولک مزال و اعر هملس طاارش

 1 د مدلآ نوتاص هشوع زو یاد ا الم

 تاءاملا نعمت ۱ نا و . رولوا هف سم و عیبم یادف روک دم

 ةطبح رک كنم ترتشاک نم اهلباق و ءابلا فرح اه,حیص) 1 و

 ی ا دا مه رد ام

 كم دق والثم هب را 224 تایددع و تابوژومو تالکم بس ۷

 ه دن ون ها روناوا هل اقم هلا لاع رک تاساتم نا ي رب



 باقم ره ندراذوب اذ و نوسل وا ك نوسلوا لخاد
 ا روا نوش نوتا نالوا لاثما كرك
 .رارولوا نع هدنسلک كنالاخاو نوساوا ندنابعقو هراس

 تابلا ف عویلا ق هدنه زمایا ناعت هلا نییعآ رانو هيلع ءا

 . تلاثلا لصفلا ف ناكا
 نایلوا ندلاثما تاوذ هدوب هکردنالوا عنیبم ادا . ینا مسق

 . هسدلاو هاخ و تاناوحییعب .ردراع ندهوافتم تایددعو ناغا

 رک قرح اب نالوا نع تادا هرانوم < یسهفک كنابمق وللئم

 ۱۳ لو اود نوسوا درکو نوسا وا لخاد

 عیبم هدلاح یه نوسنلوا هلدابم هلیساح ربغ كرکو نوسنلوا

 ۳ هم هارو هلا . فرسصلاق رادتح دو رولوا
 .قاب هرلهدام « ۲۱۳ و ۲هه» .ردمزال هد كع یساوا

 یحیق كلذک كنبع رب یمیق ًارظن هروک ذم میمعت قجمآ
 هفرط یا یه هدنتفو لیاقت هرزوا قلوا هضباقم حس هنیعرب

 ن الب عیب ءروک ذم عیب ندنکجهیمهلیند نم بولیند عییم
 ینحهنلوا رک ذ هدنحرش هدام ۲۳۷ هسیاو بولک مزال قلوا

 « ردلطاب نعال مس » ارز . ەلد رولوا لطاب هرزوا

 دا شدنلوا تفت دەدا چچ یناسم كنم یهدننمالک

 ملا ضوع هکلب بویلوا كعد « ىش نالوا تباث هدتمذ »

 ضوع هعیبم گه نان و ىلباقم < عیب رب هحانعم وب هگردهنسانعم

 . زالوا لطا هضبأق ج بولوا



 e ماكا لج حرش

 عم | نمش .رد ۳ نت ماتاص هدنلباقم نع ] اعرش ها یی

 E . ردراو قرف E EN هلا هدام و نعل

 ا ف و هب انعم ناثل وا نا هد هدام ۲ نوجا و

 اما بولسد هش نالناص ءدنلباقم ف
 .زماسد نمشم هدهسا رولت د عییم هن لدن هدهضا ام ع

 قرهلواقاطم صوصخو مومع هد نمشم هلا میم هدااحوش "

 ۱ .ردقلعم صخا نمثم

 وا هدقدل:اص لامر ود مدناص هشورع یللا یلاموش ال

 رتسا وش یتا وب اما بولند ید نمم یک یکیدلنسد عییم هلام
 مییمهدیسکیا ین رتساوتا هدقدنلوا عس دقع ويد مدناص هل
 .زامهلوا نمثم رتسا هدهبو تا ه هدهسا رولوا

 هلا نم مهقت ءاهقح یھ ینماکحا كرلهدام ۲٥۳ و ۲

 .رولوا جات کما زی ,ندرکیدکی ,یرانوو قرف یک نمثم

 مسلا مكح نم لوقف نعلاو میلاتفرع اذاو هدهدنه هلتهجو
 ناغالا ىف فرصتلاو ضقلا لق هعس زوحمال نا الوقنم ناك اذا

 اندنع زاح مسلاو فرصلا یوسالا دیتا نویدلاو ضیقلالمق

 هنساطعا هبنآ تاحاضیا هیلع ءانن .ردشملسد هرخذلاق اذک
 اقا و لرا مسق .ردمسق جوا نایعا : هکهلوش .یدنروک موزا

 . ردن راع Ee EE ین نده هدو هکردنال و ا ناعا

 نالوا صوصحم هبغ لب هک ف را
 رک م رانو رلتادا ی e هلا»و «هن» هدکرت و اب فرح ہد رع



 ماکا ررد ۶:۳۸

 سن اس رگ هل و هرزوا ین دنلوا ناس هدنح رش هدام ۷۲

 ا یرامسف كنع قلطم + تمق ئل لثم نع كل فو

 یل مسقم هلترپ یه ندلتم نغو یمسم نع یی ماسقا هلتهح
 قلطم معا نم هکردراو قلطم صوصخ و مومع هد نم

 ا ین لک درو يسم نم درک . تولوا
 . ررولوا قاطم

 صوصحو موم هدننس لم نک یل تمیق هلا یمسم ن

 قارتفا هدام یا هلا عامحا هدامر هلع ءا .ردراو هحو نم

 یرکدوتمیقمات ینلامر هسمکر «عامحا ٌهدام .ردا اضتقاقلوت

 زوب وب هدکدنا عب هرخآ هلیسهیمست نم شور زو نالوا

 ندامسمنک كتمق .رولوا تمیق هدمهو یمسم نع مه شوع

 هشورغ یللا قار ولتمق شور روا هسمک رب هحینلک هنقارتفا

bSیرتشم هدقدلوا فا هدرتشم دن عم كردا عج  

 هداروب هکرولک مزال شوع رو نالوا هققح تم هسرزوا

 هوا و تیام نم :یدهلو یمسم نک بولو تمق

 هش ورع یللا زوب یناامر نالوا ولتمیفشورمع زو هسمک رب هحینلک

 یمسم نک a و یللا رو هاتف 2 هلا حک حس

 .ژال وا 4,۵ ی 4ست ول تواوا

f N 
 و ی یوم 3 ام

 تود دیم هان ری كباب و یمط كنبلوا 4 [ نمنم |



 . فرصلافراتحم در ردهرا 3 لا شمامشیراق ۴

 الصا هدنسودنک بووا یہ كفز . فوز ۽

 فوز هزا هځاقو رقاب هکردکعد هراب نالو شوک ا نوتلآ

 5 . رددناتف ا

Le ۱ا هددالب ةفاک كنهرابرب . داسا  NE 

 . ع ویلا ل ۴ اوا ف رات در رد سمس ود :ن و 3 ی

 ردقماعلوب یم ثادشرب هدرازابو وشراح ۰ عاطها جہ ۰ ٦

 .عوییلا لداوا ۴ رات درو عویسلا نم لوالا لصفلاق هصالاح

 هجن وب هدرازابو وشراح هلس هسزل و هد را هب اخ یلثم كشر

el SOS A 3 3 ٠ 
 .رولاص عطقنم هم یشوا ۳

 .ردگملنک | ین كما لر نیمنف تشر ھا ۷

 رد ردقعر ۱ یا كما دار یە را اس 1 . ا بس 9

 . عوبیلا لئاوا ىف راتخ

 4 هدام ۱۵ ك

 .ردننیدقشحب یاهم الات لس ن
 ماع ەد سالا سش قرەملوا AF هدابز كلام ر ینعل

 ىلا ه موقام ةميقلاو طرشلاراخیف راثخادر یف لاق .ردیرکد

 . ناصم الو ةدايز ربغ نم رابعلا هزيم

۳۹ 



 کش ررد ۹

 1 هدام ۱ ۳ *

 هدنران هل رلاضریمی [ یضارتلاب كنيفرط . یمسم نم ]

  eهققح تم كل رکو دن یرلکدسانامت و هس | نوحا ۵ |

 ا ا تكد ها یهدیمالات سش تفسم. ىق
E N AAAS 

 هو ام :رول_ هلوا یخ دناصه یقوح زا او هدانز قوح زا

 ولا ىل 1 نالوا نوتلآ یللا یرکد ما
 شملاقآ روک دمو رولوا شلوا قباطم ههقیقح تمیق یعسم

 رولوا شلوا دیار ندهبقیقح تمیق یمسم 1 هسآ اص هن ون 0

 ندهققخ تمش یمسم نع هسلاص ا قرف 7 روک ذمو

 ی و

 رووا
 ۔ودنک هکردهراب ینعب کس عون لوش .شغ بلاف ٩

 ۱۳ ار یی نام راس زا شوق طب 8
 رد یک هرا نالوا رقاب او یالق یا و 2 ی

 . فرهلا ق قان

 تی LS هکرداکس عور ۰شع بولغم س ۲

 . رولوا زا لدعم وارد رانو هداز ا

 د يف تاحالطصا ضف قاس هنگ

OTT 



OA ۹ ibرد ۳  

 ES E ا
 ۲ . ردش ندا قلعت ] هشذ ك سل ا
 لاق » . روند هساځو هتم كەر ن تل

 هکردشلدنا ناس ود « ؟یشلا كلذ هقحتساام وهو هنع یطعا

 «لق هيعرش"یاتسمهلع ءان. ردععا نع یا
 . سوماق همحرت رولوا صال ا ىلا ماعلا له

 اقلطم هلرکید ربعتو هدنسانعم تذل یس هدانعمو اک

 هدانتمو نم یهدهدام ع+۳ هکرونلوا لامعتسا ید هدنسانعملدب

 هدنحرش هدام روک ذم مکهتن . ردهدنسانعم لدب اقلطم ین

 انت حلصامو هلوف حرش ی رمالا ممج ف لاق . رونلوا ماضیا

 هسف لخدف یش نع الد ناکام نعلا نم هدا عو ةرحا حلص
 . یهنا ةرحا حاصتف هضياقملا ف الد حلصب نیعلا ناف نایعالا

 ن ی عونو یمسم ن لوا عون بولوا عون کیا «نف

 .روشوا ناسو رک ذ هدهداغ وبا یا یراق ۱

 نکنالوا قدا دوش هرزوا یی دنلوا ناس هدهدام ۳

 . ردلکدن ىلصادوصقم ندعس و زعانعت هللا ناعت هدعس دقع

 یملوا ماستلارودقمو د وح وم ایت كدقاع نع هلع ءان

 . زالوا خسفنم عس هدهلک اله كن یک ینیدملوا طرش

 نامر ینیدلآ نوتاص لام رب ها ارل یللا یرتتشم التم

OEارل ىللا وشو . ردح یسارش هم هسع و ارا ىللا  

 ماستلا لبق همیاب اريل یللا روک ذم هدیولا نوتاص لامرب هل
 . فرصلاف راتخرد زك للخ هنت كمس هسلوا فلت



 [۰ رد ] یش[ وا ] نالوا |[ ییصا دوصقم ندعس |
 ینیدشلوا ناس هدرلهدام ۱۹6 و ۱۵۸ و ۱٩۷ هیلع ءاس ۰

 ملستلالقو طرشیسلوا ملستلا رودقمو دوحوم كعیمم هرزوا

 . رولوا ختسفنم حس هلک اله

 ناز ییا دناص ر یادش هلک یالا یاب ادم

 ۱۱۱۵. رووا لطاب رک ذم من اوو یادش هلك ىللا
 هت هلهسننا ماست بولوا كلام ندهرکص . قاب هنحرش هدام

 . زالوا باقنم

 دوصقم ربغ |[ نم بولوا هلبا نایعا .قحا عافتا اریز ]
 [ ردهلیسو| و قیرط | هلاوما | هلدابم ىنعإ هنابعا | لدام | و

 . میلاو نملاف فرصتلا ىف راتشدرو عويبلا لوایف یواطحط

 هرزوآینل دنل واش رعت هدهدام ٧٥۹ بولو | یم كسع .نابعا

 ۲ لس د ات هداروت هههسرولس هلوا قالطا ید هک
 ۲ اما تارا ناعا ناو ایر

 ینیدلوا مهفنمندهدام ۱۲+ بولوا یی كلام لاوما مک هت
 هن هدماقمو هده سلا لماشو ماع یخد هناعا یظفل لام هرزوا

 هدارا لاوما نالوا یربغ تاما هلتهح ینیدنلوا رکذ لباقم
O 

 %¢ هدام ۱ زن 4 3

 هکردیساہ كئیش نالبناص ] هلبراهحتفكبموكنا [ نم |



 ا 1 1-7 2

Nع ۰  RADE sn 

 لوا یی واط حطو راتګ درصد اهل ادم هتهخ لوا هد ولوا مدان

 - عوسلا

 1 هدام ۱ ۵ 4۵ 2 ۱

 ندلام نالوا یتلعتم كس ىمي | ندعیبم . عسلا لحم |

 ظافلاعیبه هلا عیبلا لح ینمب .قاب ههدام ۳۹۳ | ۰ ردنرابع 1
 عن ۴ را رذ رد ر یرلذدصام و یغم تواوا ندهفدا رم

 . دسافلا

 1 ةدام ۱ ۱ 7

 نایب هدهدام ۲۰۵ [ هکیش نالبناص ] هرخا [ عییم |
 [ .ردنیع ندا نعت ] هلا نعت | هدعس | دقع هرزوا ینیدنلوا

 نییعت هلهجوو نوسلوا یعیق كرکو نوسلوا یلثم كرك « عیبم
 . ردیا نعت هلا

 ک!هنب رب بو وقیلا یلامینیدناصمیاب كعد ردبانیعت هلبا نییمآ

 هلک یللا وش هسمکرب الثم . ردکعد نمهربو یلامر رکید لئام

 یادش هک یللا لوا عاب ا هب بدم یللا یادغب

 ابو ییرکید قرەوقبلا ینآ هسخوب بولوا روبح هکمریو
 . مهد مرر و یتساح العا اهد

 هدهسآ کز و r یدل نلد یسانم كور ] و ۱



N rl sS ۳2  

 نالوا مث هنماقم 0 باج ا ا عو [ هل وبفو باحا |

 قرهلوا ندنلسف قالطا هلاد ییمسا كلولدم [ ید ] ه یط امت

 [.دونلوا] هیمست و [قالطا عيب نکد]

 اا ین تلل :دوحو الام «ینلاکو
 زسهنسن وا كاشوا هکردهنسن ر ینکر كتر هرزوا یبدلدا
 ییدنلواقالطا هنتبهام ما كئشر نکر نکل .زاملو یدوحو
 یدهتهام ءزح والم یبیدلوا هدنمالک ردماق نک ر كزاع ك

 ا .ردلههتسم هدنتیهام ماتهداروب . روئوا قالطا
 تراسع ندکمشکد هلام یلام هدنناذ دح یتیهام مات كعب ینا

 ٠ قرهلوا ندنلسق قالطا هلاد ىا كإوادم طقف پولوا
 قالطاعس نکر ید ه یطاعت نالوا ماق هنماقم كنا و هلوقو

 . عوبسلا لواف راتحدرو ربنالا عمم روئلوا

 لام ات کا كنسلد هدعس هکر ولشالک | ندنتهام كمس

 قلباو و تشارفو كالنذومو تباطخ و تماما طقف .ردمزال قلوا

 ضوء هلینذا یسلوتم ندناهحو فتاطو یک كلبتک فا و

 هدهسیاحی" قلوا غرافینمب كما لوزن ههنسک رخآ هدنلباقم
 . روناوا قالطا لوزنو غارف کوب بویلوا عیب هلماعموب

 تماما كه رش عماحرب نالو هدنسهدهع یر

 لوا غراف ههنسل رخآ هشورغ كم هلنا یلوتم نذا ینتهج

 هسهکنالوا غرافو رولوا كنهنسکوا تماما قح بولوا حیحم



 ۰۱۱۱۹» بصالاقف راتخرد کر هعونصم ياو

 ! قاب هدام

 6 هدام ۱ 6۷ #۶ «

 یدارفاو داحا ]| ید «طروعو زوح [ هراقتم تایددع ]

 یی [ به کردنادودنم نالوا تراش
 بدنه قاب هدام ۱۱۱۵ | ردندناسلثم | یسلک كه راقتم تایددع

 .تصقلا و سلاف

 ی ۳
 4 هدام ۱ ۵/۸ ۶

 ی دارفاوداحا | نیت باودو زو رافونو وق [ ۵ وافتم تایدع ۱

 تایددع ینعل | به هکردناد ودعم نانلوب تواه هحتمف هدنس

 کر زابروک ارز | .رولوا د و دعم نداق | ن كە وافتم

 زو زو راق E ینیدنلا_هبهراب یکی قرف زو رافرالتم

 . مسلا صال ر هب ه راب زوکیااو

 هک هدام ۱64 8

 نا هدهدام ۱۰۵ [ یتیهام كع نمی . علا نکو |
 ب ول وا تراىع ندکمشکد هلام | ر رد [ىام] 7 هرزوایش دن وا

 هدیلوق مس [ هلییسح كا تلالد ] کهشکدوب ین [6وب قجا



 راتګ در ردهنسانعم لسسا قح « لسم قح بولوا یمم ردصم

 افلا عیب اف

 ۳4 مدام ۱ ۵ ٤

 ۱۳۱ كا سم هدتمهدرازاب وراح .لش |

 كیام هدنش ییا قاو دارفاو داحا ینعل [ زس واق ر بحوم

 | ردش نانلو یلثم | قرهیلوا تواه هدهحرد بج وم یتفالتخا

 . یک نوزومو لکم

 رات در یک هراقتم تایددع والثم هطروع و زوح تلدک

 داحا كيهطروعو زوح ارز !قاب ههدام «۱۱۱۹» ضرتقلاق

 كيا تواقو هدهسیاراو تواش هک و رخص 3 یدارفاو

 ندنکجوک زوجای هطروعلویبرب کن وچ .زالوابجوم ینفالتخا
 .بصفاایف راح در زامل اص ها هراب هدایز

 ط ولخم هلا یادش ۰ ردلکد یلثم لکم يه هکردللوا مولعم
 عونصمندشوکو و . رداکد لم نوز و« سهم هو .یک هرآ را

 .بصغلا ق رمالاعمج یک یسهوق وصو ساط

 < دام ۱۲
 | دوخاب نالوا لثم ] الصا [ هدرازاو وشراح . یمشق |

 |[ .ردنشنال وا توافتم هتاف هدەسرونلو | یم هدرازا و وش راح

 هم زاب و زوبدافو نو ووو لتم طول هلا ی ساخ فالح و هسلا



 ٠ “٤ مالا تا حرش ۱ 3 1
1۱۱۱۱۱۷۱1۱۱ ۷ ۷۷۷ 1 ۱ 1 11۱۱۱۱۱۱۷۱ ۷1۷۱1۱۷ ۱ ۷ 1۱۱۷۱۱۱ ۱۱۷۱۱۷۱۱۱۷۱1۱۷۷۷ 11۷۱۱۷ 

Eقر+ وا مسل و ۹  CV \ ¥» iیهدامون ؛هدام  

۳ > 
  ۱ a 7هدام 4

 ر [ ندنکلم | CT یع) E 8 رو سه قح |

Eیلم و یسهفر ال و هک ردیٌهح تان كلی هم  

 یکلایهداو رو دا كن هسمک لوا نالوایحاص روسم قح ب ولوا

 .رراوآدوع بقت

 دام ۱۱۳
 نیعم بیصن ندرومرب ] هجا عبا الرا رب | .برش قح |

 ؛قاب هب هدام ۱۳ | ردم ولعم 1

 4 هدام ۱6 ع

 هقشبای كنسهناخ كنهسمک رب ینمب [ كهناخ رب «لیسمقح ]

 نوص] هنکلمو هنشزا تله کد نم [ هرات 8
 لوار ینیدفآ كلمو كیوص هک[ زدفح قلهلمطو ك
 .رولوا كنهنسموا بولوا هم"

 ینیدقا كيوص بولوا ناکم مسا هدننزو عم .لیسم

 لیسم هدارو جنا .ردهنسانعم بآ رذکهر هکروند هر



 ماکحا ررد ۱ 44۸

 ید هد رلد و کلپ نح 4م هل وا نونج اما بولت اوا دهاش و ماما

 ه.قو بول وا صرع اب روک ذم شالتحا هدهساارا و ماکحایالتخا

 .رداکد هلاصالاب

 ثح ندنهاقحو ندنناضیعو تاناذ كناشا نازيم لها

 كعرش لهآ هدهسا ررد عو هاا ا هلتهح یراکدتا

 رارد سنح هاسنا ندشدنلو قلعتم وع رش ماکحا یضارعا

 ۱ .لد الا لوالا بالا قیاقدلا عفانم

 ساج تر هل هکرولوا مهم ندهرو 1 تاحاصا

 قداطتم هلا تاهرعتنالوا لوقنم هدالاب یش رعت وشنالوا هدنقح

 هقفاف سنحا سلب هدنعوس باتک لر دقلا تف قحن | .ردلکد
 توافتامناسذط افاش>افانم ضرغلا توافتمال نرشک علوم الا

 فرمت كل هلو رانا ود « یتاذلایلا رظنالب اشحاف امهم

 A قفاوکو یرو دم

 < هد ۱6۱
 كمما [ هفزاحو ] هلیسهما؛ تاکرح كمبح [ .فازح ]

 [۰ ردکعد رازاب یروتوک | بولوا هلیمض

 لک الب بولوا یرعم كفارک 1 یسراق وأ .فازح

 ۰ ثالم نبال عج حرش ردعم ها سدح نزوالو

 2 چاق اخص ماط و هک جاق یادش نلاعا ر اتم



 %۲ ۰ * اب حر

 لحراللواش هر ال ناسن لاک عرشلالها راسعای ۷ ال

 حاصب لچرلا نا لثم ادح ةتوافتم ةيعرشلا امهماکحاو ا

 تسال ةارلاو صاصقلاو دودحلا ف ةدامثلاو ةمامالاو ةوسال

 ةفلتخ واماکحالاهقفتمادارفا لواش لب فالذك لوانت الامو کالذک

 . ردشملسد « ةارلاو لج رلاکعونلاوه هشحافربغ

 حورش ضعب یف رک ذام » هدنحاکن باتک كربدقلا حتفو "

 ماکحالاب نفلتخ نرشکیع لوقما اهقفلادنع سنطانانم هقفلا

 یعو دضاقلاب نفلتخا دمع دنعو فسو یا لوق لغ وه اما

 ناس ود « ینعلاو ةروصلا ىدحتم ىلعلوقملاوه هفسشح یا لوق

 ینیدلوا لماش «سنح هکرولپشالک | ندهفن | تالیصفت .ردشملوا

 .یکناسنا . ردش نالوا شحاف توافق هحضیع هدنس یدارفا

 .ردیهقف سنح ناسنا هرز زرا ید وا را

 E كرلاو بولوا لوانتم ههو لحر ناسنا کنوح

 راغ هلا تعا اثم یمن هتناماو هوش لیتر

 هرن ون هن ص نکا اتو لها ه داش هدصاصف ودودح و هغمر دل ق

 .رداکد عاصو لها

 شحاف تواف هحضرع هدنس یدارفا ینیدلوا لماش ءعون

 ,ردعون لحر هتشيا . یک هبص اهنگ و .لحاو .ردش ناو

 وواسهربدلیق امن هلا تعاح قردواماما یدرفره تار
 لوانتم كلحر اعقاو .رولمهلوا دهاش هدصاصقو دودحو

 لفاع قرهلوا نواح یرل.ضم و لقاع یراضم كدارفا یشیدلوا



 لق كنهناخ ر یراقدلوا تام هبوسلا ىلع كننشک چوا

 ی هر ی كانسهتحت رب یهو هطوا رب یه ےسقتلا
 . یک قوا رحال کدو كن کید

 هرزوا ییدنلوا حاضیا هدنحرش هدام. ۱۳۸ رک ذلافلاس

 مس لاق » م زا هدافا یبشر هقش ندهدام «۱۳۸» هدامو

 )۰ هع اشو عاشو هصح و عاشو عاشم

 4 هدام ۱ + 3 4 ۳

 یدارفا ییدلوا | لوانتهو | لماش ] یهقف [ سح ]

 .[ ردش ناشوا شحاف توافق هحضرع ] و دصقم | هدنش

 دارفا ىلع لوقم یلک ه یسلح هدنحرش هاق یدنحر ماما

 دارفایلعلوقم یلک» یعونو « ماکحالاو دصاقلا تح نم همت

 یوم ردشمابا فا رعآود « ماکحالاو دصاقلا تحنم هقفثم

 . اهدصاقع رومالا ةدعاق حرش

 نفت نرثک ىلع لوقلا» سنج هدشار رحم كلذك
 لثم ماکحالا ىف نیقفتم نربثک ىلع لوقلا » عوئو « ماکحالا

 هبلع دروا » هکردشملند هرکص ندقدنلوا فی رعتوید «لح را

 ةا مهماکحا و نونماو لقاعلاو دسلاو رعا لقوا

 . ینا « ةلاصالابال ضرعلاب امف ماکحالا فالتخا ناب بیحاو

 ماکحالا ةهتوافتم ادارفا لوانتب اش » هدیمداخ یحرشعماح ثلذک
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 رخ را نا معته جو قوفام ج هداروب هکردسج

 بول وا هدانعم 2 هدنسکیا عیاشو عاشم هکردللوا مولعم

 یواطحطو یرتخاروللوا قالطا هدکرتشم هصحشماهلوا مسقت

 ۲ یک یزاهموسقم رغ هاب كطلح هڪ هدلزنمرب . هبهلا یف

 ةا كاف لاق موسقم ربغ یا میاش مسو عاشم مس لاق »

 علاش مس حاحصلایف موسقمریغ یا عاشمو هلوق ةهلا باتک ین

 همسقلا لمتح عياش نامسق لغ عیاشلا نا عاو موسقم ربع یا

 فصنک اهلمتحال ميایثو ریکلا تبلا فن و رادلا فصنک

 « . یہا رفع تو
 هیر اش هصح عاشم هکرولوا نابتسم ندهن | تالیصف هتشیا

 كهناخ لوا نانلو یواح یبهمیاش هصح فصن روک ذم امابولوا

 . ردد عاشم یک

 یرلهعیاش صصح یک مارو ثاثو فن كنالرترب كلذ
 م ردلکد ع اشم عومجا ثبح نم الرت لوا اما بولوا عاشم

 بولواروک ذم هحورب ینعم نانلوانایب نوجما عاشم هدنفل بتک

 هدشررعت هلتهح ینیدلوا زا هدضرمت وش كنهلم هلع ءاس

 دصف ءزح هلسهقالع ءزح هداراو لک رک ذ ند «یش» عقاو

 . یدنلوا تراشا احرش یتیدنلوا

  هدام ۱۳۹
 ماعو | یراس هن زح یه ڭكکر تشم لام . هعباش هصح ]

 | .ردمہس نالوا لماشو ]



éماكا ررد ٤ 
 )2-2 )۱ )۱ )۱ )۱,۱ ۱ )۱ )۱,۱ )مچ )۱چ)۱/۱)۱)۱)۱)۱)۱)۱)۱)۱/)۱/)/۱چپ۱چپآچآچپچپآچآچآ»چآ»چپ۱أ)۱)۱)۱)۱)۱)۱)۱)۱)۱)۱ ۱۷۱۷۱ ۷۱چىچىچ۱چٍ»چي» آ»چآچآچٍ# مچ۱مچ,مچ,۰په

 ةحرت ردکعا مض هرخآ ضعب یسیضمم كدادعا قرەلوا هللا

 ۰ سوماق
+ 

 < هدام ۱
 هلا نوشرآ ] یی عارذ [ عورذم ] دوخای [ و یعرذ ]

 هاب وغابو یضاراو هصرعو همصب . ردکعد [ یثنالشوا

 ! قابههدام « ۰

 ندنالبط وا هلا كلوا یدبق « هلا نوشرا» یهدش رمت
 ۰ قاب هب هدام ۱۳۳ .ردشلروتک نوجا زا رتحا ٍ

1 
 ¢ هدام ۱۳۷ 3

 .رد[ راقع نالوا نات لباق یرلرونسو دودخ .دودحن |

 یک لر و هض يع

 هک هدام ۱۳/۸ 8:

 ثلث و عبد و فأ بولوا هلیمض كميم | ۰ عاشم |

 نالوا یراس هتنزح یه ین [ یهعیاش صصح ] یک سدسو

 ءزح ك[ ىش | ر ندراقع ابو لوقنم [ نالوا یواح | ی رلهصح

 : ردکعد یلأش

 كيهصح « صصحد» هلیحتف كنيلوا دانصو هل مک كناح



IESرب  
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3 ۳ E RAÊ 
 لا | كوا ید |[ لک . لکم ,| قرلوا هدننزو عسییم

 ی . ردکعد یش نالوا

 کی دلکهنسانعم كيلوا قرهلواردصم هدننزو ل . لک

 احرش کروئلوا قالطا ید کوا قره

 هجرت ردمسا هننسانعم كلوا هدارو هرزوا یییدنلوا تراشا

 نالوا هلا عارز یدیف « هلا لک » هدش رع و ۰ سوماق

 . ردملروتک ا

 ۰ مسلاف رومالا عمم ردرلیش یکه برا و یادغب ۰ یک

 هک دا ۱۳
 قرلوا هلنوکس كنهمحعم ءازو یو كواو | یزو ]

 . ردکعد [ یش نالبتراط . نوزوم | | و ]
 ۲ ۰ و اک ۱ ۰

 بولوا كعد بوسام هرو « یرو . یک رو لاو ع

 ۰ سوماق هم رب ردهنسانعم راتحا یفح و لذ ید نرو

 4 هدام ۱۳۵ ۳۹
7 2 

 هکردکعد | یش نالساص . دودعم ] دوخاب [ و یددع ]
 مسه هم یا هل رامان توافتم ربع یددعو توافتم یددع

 .لساایفرم الا عمج یک زوبراقو نویوقوزوحو هطروع . روئلوا
 ید دشت ثالاد یج ددع بول واكع دبوسنم oll ¢ يددع



OLSىعإ ندرافع ه و | نداوزوم | <| و تالکم  
 | ۰ ردرایشییاثءا شاقو عاتم نالوا هقش ] ندیش شو

 هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدالب ضرع هووک هطض كحاص

 ضع هشه هقشب ندرباندو مها 0و وا هلنوکس كنار

 «ضرع وهف نیدقنلاربغ لاومالانم فنصلک» هدنابلک هکرواسند
 كع ضرع هر وک هنطض كيرفم اما . ردم کوب یسملسد

 . ردهلحتف كارو

 قرهلوا لباقم هراقعو ناوح زکلاب اضع ضرع طقف

 هنانوزومو تالکم یظفا ضرع هد روصو ا لامعتسا

 . هعفشلاینهحم یکینیدلوا هدهدام « ۱۹۵ » .رولوالماشید

 ک هد ۱۳۲
 یهفص ل و عقم مسا قرهلوا هل د دشآ فاد 1 ۰ تاردقم |

 ۳[ نزواب ]۲ [ لک ] ۱ : ردعو ترد بولوا عم هرزوا

 یا لرادقمینعب | نانلوانیبعت یرادقم هلا عا رداب | ع | یاصا |

 -وزومو تالکم 1 لطفل تاردقم [ بولوا راش ] نانلوم لاق

 لماش | و ماع ۱ هناعوردم و | هب هب وافتم وه راقتم 1 تایددعو تاب

 هناع وردم و تایددعو تاوزومو تالکم قمی ه راد ون هک رول وا

 : : قانع اف ھجن رولسد ) ع را تاردقم »

 هک هدام ۱۳۳

 دوخاب [ و ] بولوا هلنوکس كنايو یی كفا [ یک |



 و ماکحا لجن حرش
 ول ۰
1 ۱ ۲ EOS E E ۱ ۱۱ ۱ ۱۷ 1 ۱۷ 1 ۷ 1 ۱ ۷ ۷ ۷ ۷ (0 

 فو کوشا تراىع ندضراهشم ربع د وخاب هام ۰ راقع

 یودا لوقنم اس ضرالا نود یک اقا و هد رخ

 ین دلوا فااخحماکوب ییارعآوش كن هام . ردررحهدهربخذ فق و

 2 رد یه اظ نوحا م

 ۳4 هدام ۱۳
 دوس “>

 ینحلدقن ] نالوا هانوکسكفاقو ىست كلون [ . دون ]
 ندشوکو نونلا | كوسم رغب كرس

 نیرححو نده ندر هشوکو نوتلآ ینعب هنسکیا | ۰ ردرابع
 . ردشملسد نده هدهدام ۲ مکن . رود

 هاقو رقااما زمرا ا قلخ نوا تب ی
 هدداسک تقوو نمو لثم هدحاور تقوو هعلس لصالاف هراب

 تسل سولفلانا لعاو . فرصلاق رات در ردندضورعو یمدق

 ةحال ةضفلا نم روسکلا ماقم ماقتل تب رض امناو لصالایف نمت

 حصول مهاردلا سدک نال تارقختسلا ءارشق اد ) 8

 ۱ . فرصاارخآ قم ۱

 4 هدام ۱۳۱

 هد لینوکس كنار ینف كذبع [ . ضویع ]

 ندناناوح ۱:۷ وال ۱ | بولوا ی یہ كضرع | نالوا
۲۸ 



ITو  
 تمقیذ بول وا لعاف مسا ندموق هلرسک كواو . موقتم 1

 ۱ ۱ ات

 هلتهجن کج هبلک لوعفم مسا ندنآ بولوا مزال لعف .
 .ردلکد ز ج قفوقوا ۳ ہا قره وا _ نا

 بصغلا لوا ی را در

 قىلباي بولآ یهنس ر هر ا كنهزمه . زارحا

 . سوماق هجرت ردهنسأنعم

 1 هدام ۱۳۲۸ ۶

 نالوا نکم] لیوحتو [یلق هرخآ لح ندلحرب . لوقنم ]

 فقوو [ هنانوزوموتالکمو تاناویحوهضویعو دون هکردیش
 هراحشاو مورک كلم ا هرم یضارا دوخاب 4٩ص عن

 ٠ رووا لوا | و مع ههو
 هب ریما یضارا دوحاب ر فو هرزوا ین دنل وا 9 اح رش

 هبهدام 6۱۰۱۹ » ۰ ردندنلسق لوقنم هشاو راحشا یهدنرزوا

 ! قاب
 % هدأم ۱۳۹ 9

 یم هسرزوآ هصرع كلم [ نالسد راقع . لوقتمرغ |
 لع والم یضاراو ۱ ضرالا عم جاغا و هصع عم ] ا 1

 [ ۰ ردیش نایلوا نکم ىل ] و لیوم [ هرخا



 ٤۹ ماكحلا ةلجم حرش
۱ 1 1111۱۷۷۷۱۷۱۱۱۷۱۱ ۷۱4 ۱1 1 ۱۱۷۱۷۱۷ 1۱۱ ۷۱ ۷۷ ۷۱۷۱ 1 1 1۱۱۷۱۷۷۷۷۱۲1۷1۱۷ 1۷۷۷۷۷ ۲ 

 و هدام ۱۲۷ #

 یانعم [ یر . رولوا لامعتسا هانعم ییا .موتقم لام]

 [.رد ] كعد [یش نالوا حایم یعافتنا ] و لوانت هکردیعرش

 هحانمو ندنغیدلوا حابم یلواننو لکا كح حویذم الثم

 قحشو بویلوا اهفنا فتح سکعلابو . ردموقتم مهو لام مه

 ینیدلوا ع ونعو مارح یلواستو لت | كناویح نالپر دلوا هلا
 سالا ضعإ دنع ردق سه رولوا موتقمربغ هحانعم و هلدهح

 .ردامعتسم هدانعمو موقتم هد رلهدام«۲ ۱۲ و۰»۲۱۱هدهسبالام

 ردلکد لام هدهسا عافت الا حایم یعب موقتم هحانعموت طح هح

 . ندلا ىف لؤقلا ىف یوح
 . ردلکد لام الصا یسهشال كناوبح نلوا اهفا فتح اما

 هن یش لوا هحل وا مودعم موقت هدمه و لو مه هدیش رب ینعب

 . قاب هنحرش ها هدام رولوا موقتم هد و لام

 [ .ردکع د زرح لام ] هکردف رع یانعم [یرکید ]

 یجنکیأو توا قدلوا زارحاو [ قلاب نکیا هدزکد الثم |
 قواو قمالوآ ین مپ اطا بولر ا را ک2:

 [ .رولوا موقتملام هدقدنلوازارحا هلا ] كما تمدوقمالب وط
 . قاب ههدام ۷۲

 یف راتح در ردلاثم هیفرع یانعم یب «یجنکیا لاثموب
 , دسافلا عییلا



 ماکحا ررد 41۸

 ۱۳ ۱ یو رووا تا ها ییسملق
 .ردهنسانعم قمغس بودا عمه هل دیدشت كلاد . راخدا

 هشال هلکملسد « هد ولوا لئام یاسنا عبط » هدش رعت وب

 وا لوح تحاح تقود و راش یک مدا ی نالوا نحو

 .ودنک اطعاو ذخا یک ماد یادهب ۱
 یک عفانمو نالوا ندنس هلوقم تایزحو نابما نایرح هدنس

 ا نالوا ندهراق رع ضارعا بولوا نکم یظفحو راخدا #

 فا رعت بولاق جراخ نده رعت رابش نالو یرابغا كفرعم :

 یکلاب هک نوح .ردلکد لام یسهاد یادش ر هتشیا . یدلوا مات

 . زاعلوا راخدا نوجا تحاح تقو یادش هادر

 بولوا هلا اش راخدا اریز . یدلنبد زامهلوا راخدا عفانم
 ابنکل لام سغ تناک ناو ةعفنلا . زامهلوا نکم راخدا اه الب

 .سا ىف راتح در ةرو رضلل ةراحالا باب ىف موقت

 لباق هلزارحا كلام رلنالوا ندضایعا عفانم اعقاو

 یرمزا ردنمض بولوایدصف روک ذم زارح|هدراهسا زارحا

 ا 00 د ره کله رت تع ءاس . راشو
۲ 1 

 مو هدنن لام هلا كلم هکرولشالک | ندهفن | تالصفت

 ا تا لایه بوو قاطم صوصخو

 را زیاد ر ا ا



 فرع هدهدام ۱۵۵ ناع بولوا یہ كنع . نابعا

 ۱ . روشوا

 هللامعتسا كنعر تعفنم بولوا ی كتعفنم . عقانم

 .ردکعد هداف نالوا لصاح

 یک ینجەنلوا لاصوععتسا هل. ایکس ا تای اخ ااف

 .رونلوا لاصحتسا هلا بوکر اک ا ید یتعفنم كرکراب
 .ردندهقاب رغ ضارعا یک هکرح تعفنم

 هددوقع ینع نوجا یرورض تحاح ؛عراش هبلع ءان

 ود مدتسا راجا اکس ییهناخ وش الثم كردبا هماقا هنماقم تعفنم

 ود مدتا راجا اكس ینتعفنم كهناخو هسخو بوللوا راجا

 یدقمع اک ۱ ندنش دلوا مودعم تعفنم کنوح . نمهللدنا راجا

 لیصفت هدهراحا باتک مکهتن .یریمزا زالواحی قملیق فاضم
 . روثلوا

 4 دام ۱۲۹ ۲
 [ یناسنا عبط | اعرشو ردیش كغیدلوا ثالام هغل . لام ]

 [ نوجا ] موزا نامزو [ تحاح تقو هدولوا لئام ] هنسودنک
 نکم یسعلوا راخدا ینمب [ نالمهللوا ] ظفحو [ راخدا ] ادصق
 «هلالوا حاسم یءافتناو [ هلوقنم ربغو هلوقنم هکردش ] نالوا

 هلا لوم كسان ضم اب هلح ۰ تیلام [ .رولوا لماش] هنایلوا
 عافتنالا حابم كعرش و ىل وم كسان مومن اما بولوا تبات



EE ۹ماكا  

 ا ردقعاص هلا ناصقن ندنآ ناسلاب یا هسيا شلوا

 هدهساآ شماعلوا ثح نت و عاونا كعب هد هل

 .ردقح هللوا ف اف ض» راد هرلب و هددح رش هدام ۲۷۲ +

 € دا ۱۳6 و

 اعرشاما بولوا ترابع ندلمع بلاط ا 6% : عانصتسا ۷

 لها هرزوا قعاب یشر ] قرهلوا ندتعنص لها مزاول ییم نبع

 لوا [ هکردکا] عس یعونصم ینعی [ هلواقم دقع هلبا تعنص
 یسهغیص لعاف مسا هلرسک كلون [ هناریدایو مناص هال ] یش

 هلیسهفیص لوعفم مسا [ هش نالا و عنهتسم ] یقرلوا

 .راتمرد قاب هنعیار لصف كعلاس باب [ .رولسد عونصم ]

 ۱ ها سا هرزرا شا دنلوا رک د یو هدخ رش یاسنا

 رولوا ندعنصتسم ناع اما .رولوا ندعناص هدنسکیا یعع ناعو

 دوشلوا نار هدهدام ۱ هکر ول وا هراحا .دقعو هسا

 4 هدام ۱۳۵ *

 . دوحاب خم ثم الو کا ت رح ڭكمىم [ كلم |

 -ودنکو[ یفیدلوا كلام كناسنا]بولوا هلا ناتمض دوخاب نتحتف

 ا ىع فرصت فا صاضتخا فصو هدنس

 .راتح در ]۰ نوتلوا عام رک و نوسلوا ناعا



 كمالو لسلا بره یرتشمو مارد بح اص یا هب هسمک لوا

 و هلا هعباب یتعل ههنس واو تم قرهلوا هل رم 9

 .مسلاق راتح در روند هق لسم هعسم یہا هلام لواو لس لام

 لاثم یریصت «هرا» هدشرعت هکرولشالکا ندهفن | تالصفت

 صخالا فرعت روک ذم فی رعت الاو بولوا رم قرهلوا

 وتو
 .رولوامشهمسق ترد یغدهلبرابتعا لدب هیمسآ عی هدر

 « هیلوت ثلاث مسق « هحام یناث مق < همواسم لوا مق

 . ردهعضو ماد مق

 نکن ییدرو هنمیاب یدنک كمياب یس لوا نک همواسم

 هیمست هلیسیضار" كنفرط قالطالالع كرهیلدا مرصت و رکد
 لامهحاق هر كنهسمک رب . ردقعاص هلا لد نانلوا

 یسکااص هشورع زول یسیراتچ ر -- كرەيمابوس یفیدلوا
 . ردو ينالوا دانعمو یعوفولارثک كمس . یا

 لام هحاق زە یف ین دلوا كلام هسمک رز . هحما ص ۱

 . ردقعاص هرخا هللا راکوهدایز ندنا ناسلابیآ هسیا شاوا
 شلوالام هجاق هنسودنک یلامینیدلواكلامهسمکب . هلون

 هردقوا مان قرهلوا هتناصقاب هدایز ندنا نایاب فآ هسا

 نوت هی کی وا یادش هلک ی اكلهم کر ,ردقعاص

 :یک.یساص هرخآ هدنلباقم یادش هلک یا لا 8

 لاج هنس ودنک لر: لوا کلام هتل



 هدنراباتک هقف یسهصوصخم لئاسمو ماکحا كفرص وشا

 : ردشماعل وا ثح چیه اب هد هل و بولوا روطسم

 16 هدام ۱۳۲ ۳

 ۲9 زا د إو رتبد | ینیع] رب[ هضیاقم جب ]
 ۱ تاک لاما رم نالوا نع هقش ندشوك و نونلا ىس
 نا هک ] ردکمشکد ییعل [ردکغا هلد اسم هلام | 5 رکید نالو

 .هلاقالاف راتعدر [ .روایلد هب ارط] هبهضیاقم عسوب [ هدیکرت

Yeهللا ےاک رب ناعم اب ا ی کد ناعم رسا 9 ام  

 ىللا ا امد ىع! ناعم ربع تار ناعم اما .ردکعا هلداىم

 . یعل لوا مس بولوا هضر اقم كم اهلدام هدناناقم یادش هلک

 نالوا مسق یجنرب ندهمیرا ماسقا نالوا ر وک ذم هدهدام ۰

 .رولوا مس
 ردشل وا ثح خم وصوم هدنسهدام ۲۷۳۱/۵ ز اپ تي هل هضب اقم عسب

 و6 هدام ۱۳۳ +

 [هرابنیشپ ] هسمیک رب [ یی قناص هلجیعم یلجوم . لس |
 رب رکید [ هلا ] لام رب هقتشب ىلثم اب یمیق نالیرو نیشپ ایو
 ۱۳ تب با ری نا لمر’ نوني

 . قاب هاب



 میبم ] یک ینیدلوا مسقنم همسق ییا هرزوا ینیدشلوا نا

 [ ۰ رولوا مسع هیسق ترد | ین 11 هجو ر [ ید هلبرابتعا

 كعوس هک ردقغناصیلام رکید هدنسهلاقم نم .لوا مسق ] هکهلوش

 عیب کوب ندننیدلوا] عب [ و یروهشم ] و عوقولاریثک [ دلا
 ین دلوا یصاخ مس ر كع مق و ین [ ۰ رولو ها

 . رولند قلطم عیب کوب هلثهج
 ممقو هضیاقم عس ۰ ثل ان منقو فرص] عب [ یا مسق ]

 رونلوا ناس یلآ هجورب یتافرعت هک[ ردملس ] عم [ عیار
 0 عوسلا وا هدیه

 4 هدام ۱ 7

 هلوکسم رغ اب هلوکسم یی [ هد یف 08
 ولاهو هولا یشوک-دوخابو هشوگ یشوت ۱ 8
 نالرا کن یمن هفت فلک ر و هکردکعا عج ] هشوک

 هغ هکر ] هغماص هدنسهباقم دن رکید نالوا لوکسم ید
 هب دیم میس ددع شب هدن ولب رز و ف ر [.رولوا رعت قمزو

 ۱ یک قلا شویع چاق رب هلبا
 قمزو ها هکرولشالکا ندناحاضبا ناللرو الا هحور

 رب بولوا ریعت رب لماش هنماسقا عرج كفرص عيب یری
 بهذلا عيب ال دوقماممسافرصلا .ردظفل رب نالوا صاخ هنمسق
 .فرصلالوایف هصالخ رخالاب اهدحاوا ةضفلاب هضفلاو بهدلاب



 شهلوافالتخا هدنزاوج هدلوقنم هدهسیا زا هدراقع افو عس

 همالساماشم راد هنیزاوج مدع هدلوقنم ید هداواتفلاهحو

 . ردشلو دوحوم یوتف رب شارو ندنف رط
 ندهرما "یضاراو هفوئوم تالفتسم یر یلام روک ذم

 یراج یلوصا افولاب غارف یغد هدرانو اعقاو . ردنوجما زارتحا

 . رونلوا قالطا افولاب غارف هرلنوب بویلوا ءافولب مس هدهسیا

 1 هدام ۵ ۷

 یاب ییعا ا دک ندرعم [ىلام ر عیاب . لالفتسالابعس ]

 [ .ردکما عيب ءافو هرزوا كم راجیتسا ]
 ,نالوعوفو هلء.ط رش د كم اراحیتسا ندرتشم یعسم علا ییعل

 ردکم ندراحبتسا ا اقوا اب ۳ ا رس الاب € هکرداف ولا ى

 هلتهح ییدعلوا ناس ا هد هم لب اتم 33 هلالغتسا

 .ردنکدییم هنکحهدنا اضتقا هدراباتک رک ذلایآ یییرعت هدارو

 ۱ روا قعهنلوا هارنا هقش اف نامه کل
 یرک ذ هدنحرش هراحا باک هلغملو دنا ههراحا هروک ذم
 ۰ یدلروک بسانم

 1 وک هذام 3 ۲

 هدمدام ۱۰۵ هلبا یلوا ماسقاو هلبرابتعا عیب قلطم [ عیب ]



 "هسک لوا هدکدتنا بلط نههسمک لوا یر
 رولوا طقاس ند ءان هدام ۳۵۵ هلفلوا قرتح لزنم درحم

 نویدم میلستلا لبق مکهتن . ضهدبا عانتما ندادا ید وید
 راس هسلوا توف هدلاج ییداوا دیزا ندر و

 هسقوت .رارولمهدیا لاخدا هام رع تمسق لزم لوا یراناد

 . یدنفا یلع زالوا یراح یمکح هدام ۹

 عرفت ید هلئسم وش هنسلوا هدنمکح نهر كنافولب مس
 ۷۷6 رداع هعیاب یرمعت كلام نالبتاص ءافو 805 : ردبا

 . نلوصف قاب هبهدام
 دسافعسو حیح مس یني كدقعچوا هدافولاب عس ۰ هصالخ

 نالشد هفارز افولاب ع هلتهج وب . رونلوو یماکحا كنهر و"

 ناویحجوا هدناویح روک ذم هکنوچ . ردشلدا هیشت هناویح

 . رحم روللو یتفص نالق یی رکو رو (۱) ربعع ینعل

 VY جم كل دہساف عو هدهدام ۵ یمکح دزاح ج

 . رونلوا ناس هدهدام 4 یمکح كنهرو هدهدام

 هدارویجحارالاو یسجرب بولوا لوق زوقط هدافولاب عب
 . ردلوف نانلوا رکذ

 طقف . ردشملوا رک ذ قرهلوا قاطم ود یلام ر هدهلحم

aهر دتسلج مسا هرولک هرعباو ربعابا و نارعب یمچ هود «ریعب  
 . یرتخا یک ناسنا ۰ ردلماش «هقانو هلج



 1 یار ندشف رط هدم ال 0 هلهح و هدام ۳/۵ هک ورلاح

 .ردوانم وا حک مکحوب هل ءهح ین دلوآردتقم هو

 یسم لک راضی ۱ هرزوا یی دال وا ناس هدهدام AV 1 و 1

 قحا ندام ع ات و ییدمهدا نهرو 1 یل دم هأاص ا

 عوفو ندنف رط رحا یم ءاف و ی دا زا هدهدام ۱ ۰۲۳۳۷ و

 سلح هدکنسکیا یني كنبرتشم هلا عیاب یخد هداوعد نالوب

 نیدهاعهلهح و رلهدام ۷۳6 و ۷۳۳ و طرش ۱

 هن راماقم راد | و یسهرو هدقدل وا توو یسر د وخاب

 هلا اق ولاب حس و و یراح هعفش هدعس وو یییدلوا معاق

 قح هد راّقع رو دم هدق دل:اص راقع 3 هدنراو ج لام نالساص

 ۱۱۱ ار قو هسفو بولوا تعداب.ءافو هعفش

 راح = اق ولاب 2 ی مکحوب 1 ۰ OES نهر هلنهح 1

 ۱ قا هنس داس لصف كەل اس با ۰ ردقانم هنسا وا

 هراحا 4 دسلا ردا و هد راجا هنهار یهر نص اذک

 و قرهلوا مدل زعم عاداایو ه راعا هنهار یهر بولوا طاب

 كنافولب مب یخدوب . رايا دادرتسا ندنهار ي تو

 یورما ردشعمل و یانم هنسل وا زیاح 7

 هن ی صشنم عیم»هداع من ءاف و دنغل وا هدنمکح نهر وا ٠

 ۱ قاب هب هدام 6۷۰۳۲۱ ۰ زالوا ماع فو 2 هےدیلوا ملسل

 ءا و هشاد هدلب ام ید ى م ثالم یک ا هلتهح 9

 هسا وا قربم رول ذم لرتم نیدعلو ضو ملست هدب ودا ی



 «۱۹۵۸» ۰ رووا لامعتسا او رکد قرەلوا یلباقم كرالاب ع

 .قاب ههدام

 طرشلا رايخوا اناب عسل كاله» وبشا كنهزازب مكەتن

 ینیدنل وا لامعتسا یلباقم راباب مس «تاب یهدنلوق «ا عیابلا

 یرتشلاو ءافو عیابلا یعدا هدهلافکلا لسف هذراتح در هدلاح

  لباقمافواب مس . تابهدنسهرابع «تاملایعدل لوقلاف اسکعوا اتا

 .ردشه وا لامعتسا

 4 هدام ۱۱۸۶

 ERR یع) [ هرخآ لامر ةا E . اف ولاب عس ]

 هنسکوا [ هدکدشا در ] ههننسموا یی كا
 هش ورع ردق وش هرز وا كمر و ورک ] هس واک و

 جو یرتشم | هرژوا ینب دنل وا نام هدهدام ۳۳۵۹۸ [ 4 ردقعاص

 هسمیک ندیا عس ءافو یی ملستلادمب و [ هنسملیا عافتنا هل
 لد ریشم یعسم كرا هرکص ندک دنا ماست هب ی رمش م یم

 حک پا یع) ]راح جم ارظن] 2۳ راح یسعا راحبسا

 نوه ءان هنسلوا هرقف كيهدام ۷۵۰ هکویلاح .رد[ هدنمکح]
 ردفانم ههر مکحوب هتهح کح همهدنا عافسا نام ها

 ین [ هخسف ینو نیفرط ] هحنمکح هدام ۳۹۹ [ و ]
 هلا در ییسم ید یرنشم و هدادرنسا یم هلا در عاب

 . رد 1 U داف a هته یرلودلوا ر 1 هلط یگ



 و i ماکحلا ررد ۸: ٤

 ٤ ر نالوا نوجا یثر هقش ندکعا نهر ۳ ا

 اما» تیاصو لوا ندنلوق كنصو ۷ اضق ٩ هعيدو ه هراضم

 رحم یصولا توم لبق تبصو ۸ «رولوا مزال هرکص ندللوبق

 .عویبلا لوا ف

 4 هدام ۱۱۵

 نا وا ¢ E هدام ] IS مزال رغ جی 1

 لوا ی رج ] , رددقات و ناللو یسر ] e [نداراح ]

 !یقاب هب هدام VD .عوسلا

 4 هدام ۱ ۶
 [ ردکعد كلر ] بولواهدننز و باتک هل رسک كناخ [ رابخ ]

 .سوماق هجرتو رهمالا عنج
 طرشرابخ میابالثم .ردتفصر مئاقهلبا نیدقاعدحا .كلربخ

 تفص هکردماق هلبا یاب هدنوب روک ذم رایخ هدقدلوا رخ هللا
 .رولوا ردتقم هحسف اب ذاها یس عیا هلسس هروک ذم

 انتم هدسداسباب ینمپ [ هدنصوصخم باب ] كالربخم [ میک هتن ]
 [.ردقحهلوا| لیصفو [ ناس ] احرشو

 هک هدام ۱۱۷
 اضموكنافولاب عیاضمب هک[ .ردکعد یطقع .تاب عس ]



 هدنسودنک ین [ نالوا یراع ندنارایخ .مزال عیب ]
 نالوا ناس احرش اذک و انتم هدنسهعسس لوصق كسداس باب

 , هب دنه [.رددفا مس ] نایلون یر چیه ندرارابخ

 یتعب « هعفر نکعال تیحم لعفلا نوک » سورا ؛نوللوصا

 قحهبلوالباق یفر ندشنح یر کلپ ندشدقاعتم لمف

 ۱ . .ییربمزا ردراملبا تفر و
 كنهراجا اذکو عسنالوبعوقو قرهلوایراعندنارایخاعقاو

 . ردلکد ردتقم ندقاع دحا هنعفر

 هکر دوش یصف كنو .ردلباقم همزال رغ مس مزال مس

 هکرد دقع نالوا مزال ندنف رط «لوا مسق راد چوا د وقع

 هلا راذعآ هراحا ردق یه» هراحا۳ لس ۲ عيا رد ران وش هدو

 كنيصوم ۷ تاقاسم» هلاوح ه حلص ٍع«هدهسیا رولی هللواخسف

 ۱۰ قادص ٩ حاکن ۸ تصو نالبدا لوق ا ندتبوق

 دوح وم هدنشودنک یر ندهعیس عناوم ۱۱ هضوقم هق دص

 ,ردهض وقم هه نانو

 .ردنهر هدوا هکرددقعنالوا مزالندننفرط دحا «ینأ مىق

 ندنفرط نهار بویلوا مزال ندنتهج نون نهر کنوچ
 زئاج ید ندفرط ییا ثلاث مسق .رولوا مزال ملستلا دمب
 ۷ تک تش هد رلن وب هکر واس هدا خسف ا ېر ېه هلغلوا



1۱ ۷۷1 ۷۱۷۱۷۱۷۱۷ ۱ ۲۷۲۱۱۱۱۷۱۷ 1۱۱۸۸۱۱۷۷۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۸۱۱۱۱۸۱۸۸۱۷۸۸۱ ۸۱ ۱۱ ۷۷۷1۱۱ ۷ ۷ ۸ 

 مات فی رعت بولاق جراخیصوو لیکوو ییووینادناموقرکسعواح
 روماولالاتس كنسراترضح نیملسلا ماما ارز .راتشدر یدلوا

 نذاهلبسحیراهماع تیالو بولوا ی وضف یرلف رصت هدهرتاسهماع

 مایقلا موب ىلا هکلم هلادم مالسا ُهفیلخ الثم .ردذفانو هلبعرش

 كنهسردمرب یهنعم"یضارا رادقمر نده ربمایضارا یرات رضح

 ردلکد یلوضف بولوا زئاحو حح راهسروس فقو هنطاصم

 ۱ .نیتراحا عماج

 !قاب هرلهدام ۱۲۷۲ و ۱۲۱۷ و ۱۲۱۰ و ۹
 ع و هدهراسو ماتا لاوما ككا تاذک

 .ودنفا بولوا یلوضف یرلفرصت هدمانغ

 . ردذفا بویلوا یلوضف یرافرصت كنيلوو یصو كلذک
 كرانوب بولوا ردتقم هفرصت هدنلام كص یو و یصو الثم

 .ردذفانو حس هکلب .ردلکد یلوضف یتافرصت

 چ هدام ۱۱۳ 2

 یک هکر یربغ ندمیاب یمی [ كربغ .ذفا مس ]

 عيب [ و مزال ] عيب ینمب همسق یا [ هک ردعس ناتا قلعت

 دەس أ داوم یرلف رعت هک [رولوا م ہقنم هن رلمسف مزال ربع]

 . روشوا ناس

 می كعد ذفا مس هک ردلباقم هفوقوم عیب .ذفان عیب

 .رانم در ردکعد لکد فوف رم



 ء ۰ ۵ ماکحالا ةلحم :کغ رس ۱

 نیزسقلوا فوقوم هضبق یمکح كحبح عيب هکنوچ . ردلکد
 هدافا یمکح هاهحولوا یخد فوقوم عیب بولوا هدافا کلم

 رضم هست یبفوقوم هنرزوا تزاجا كفوقوم عس .. ردا
 فوقوم هراخ طاقسا كع نالوا هلا رایخ .ردلکد یفانمو
 . رات دز. ی اوا

 كعد فوفوم a .ردلباقم هدقأن عب فوقوم عیبو

 : ردکعد لکد دفا حج

 هدافا کلم مامن هلیسهسبالم یقاعتكربغ قح «فوقوم ع
 . ءاقبلا ىنا تاک زملبا

 46 هدام ۱۱۲ ۶

 الام ةفل قرلوا اطخ یجتف بولوا هلیمض كناف [یلوضف]
 نذا رغب ] اعرش اما بولند ههسمک ندا لاغتسشا هللا ینعب

 نیزسقلوا یتلاکو اي یتاصو اب یالو كنسودنک ین [یعرش
 وللثم هراجاو ارشوعس [هدنقح كنهسمکرب ] ینجا [ یکید ]

 تبسن هلوضف ؛یلوضف [ .رده میک ندیا فرصت ] هلهجو ر
 هدنسانعم هدایز ؛لضف .ردصم كلضف یخدلوضف بولوا نوجا

 یملند لطف قرهنلواتسن هلضف ین هدحاو نالوا ساق .رد

 هلذلوا یک مع هبانعم وش هلیقرط هبلغ یلوضف نکل :يدا
 .رات در ردشلوا یک یارعاو یراصنا

 هاب رات رمضح نیملسلا ماما هلدق «یعرشنذارش» هدش رعت و

۳۷ 



 ا رز هداف یلم هلس هشنلوا ضق

 دوصقلا ىلا لصو ال تسحب لعفلا نوک» ینالطب نوللوصا
 دوصقم الصا كف هک ردراشغا ف رعت هد «الصا یومدلا

 . ی رم زا ردکعد یسفلو هدلاح قحهلوا لصوم هل یوسد

 هن ازاطب هاب د وقع عی ا كىوىلوصا

 .قاب هنحرش هدام «۱۰۸» .رولوا لماشو ماع

 ءدامهلظفل «الصا» کەدامو هکرولشالک !ندهفلاس تاحاضپا
 .ردلکدرب یرلانعم كتنظفل «الصا» یهدهفنا

 4 دام ۱۱۱
 قتح ] كنسەق-شب ندعياب ىنعي [ كربغ . فوقوم ع ]

 . راتم در | .ردعس ندا قلعت

 ىلع یلم طقف بولوا حسح افصوو الصا .فوقوم عج

 فا رعت هکرولیدا فل رعت ود ردع ندا هدافا فقوتلا دس

 بسانتم هلراضرعت كلطاب و حي ءدس افرك ذلا فلاس روک ذم

 .ردنسحا هلتهح ید دلوا

 N روجأم عسو نوهیم عبو [ ىلوضف عس ]
 .رونلوا نایب هدرلهدام ۷۵۷و ۷۵۹ و ۳۹۸ مکهتن

 قداص یمکحو ینیرعت كحيبح عیب هننرزوا فوقوم مس
 دساف ع هح ول بولوا حح حب ید رول دم حس هال وا

¢ 



 ۲ ماکحا ةلم حرش ِ

 : عویبلا نم رشع یداحا باللا ف در ۲

 ندنبعورمشمو تګ یهدف رمت ارز .یدنلواربسفت هایم

 لروک ذمعس هکنوچ .ردلکد یتشو زاوج كروک ذم عیب دارم
 تعورشم 9 انتشار | ندرسف و . ردعنام هت یداسف

 .رات در ردسلوا موقتم لام كعسم .دا نداصا

 ىلا لصو تی لعفلا نوک »ه یداسف یهدارو نویلوصا

 هفاصوا رابتعاال هط ارش و هناکرا راستعاب یوسدلا دوصقملا

 یمهحراخ فاصوا كلف هک ردراشا فر رعت ود « هیحراا

 دوصقم هلرابتعا یطئارشو ناکرا زکلاب قزهیلوا هیراستعا
 عیح یرله رعآ و كن ول وصا .ردکعد ردقملوا لصوم هیومد

 . ی رم زا رولوا لعاثو ماع هدا ہو ا دوقع

 صوصلا لعو هنعیاس بات كماتکو ی [ هعیاس باب ] ,

 . [!قاب] هرلهدام ۲:۸ و ۲۸۰ و ۲۳۷ و ۲۱۳ ۲۳6
 ینیدنلواقالطا دساف عیب هلطاب مس اضع هدهیهقف بتک

 ربفصلالام بالا عیب ناو كنیدهاز یواح ےک .ردراو ید
 «كلذهسفل هلام هارش اذکو اعاحا دساف شحاف نغب هسفن ىف

 ندهتشانعم لا کءدنمالک

 و4 هدام ۱۱ ۰ 1

 بسح م ینهب هلهحو رب چ ره و [ الصا . لطاب ۳ ۲
 نالوا ] دقعنمو [ حیح] فصولا بسحب مهو تاذلاو لصالا

de 
7, 



 ۱ هتک ر .رول-هلوا فوفومید دسافع 2م ۰ E جراخ هبدیف

 نزرسقلوایذا كن 1 یتلام ربع كدهاحا لوهحهلاهشحاف تلاهح

 یک قغناص

 هدنش ماسقا یهدهدام ۱۰4 هکرولشالک | ندناحاضبا وش
 . ردقو ما ناس

 ریس ود « زاج مس یل » « حی عس هدول نام
 ییعع لیاقم هلطا مس کلا اس می ی حس ارز . یدشوا

 : وللوا لامعتسا هدنساهم لکد لطا عی

 لاق .یک ینیدلوا هدنسە راع « ردح مس یر عس و

 حنیحصلابداراطا هرکلا عيكح یخ مس هنعجرحو دوسلا ناف

 LS a و قسام یناسالف لطاملا لپاقام

 . ريف وپ ءاس هغی دل والماش هدساق حس حسی عب هحانعم ون

 قرهنلوا تراشا هع دوا هنسانعم لکد دسافعس حسی ع هللا

 . یدلرا روق ندنضارتعا قلوا صح الاب شب رعت

 4 هدام ۱ ۰۹ و
۱ ۹ 

 ناینقا] عورمشمو [ حیح] فصولا بسحب ینمی [افصو بولوا]
 ۱ تلعسم ] هد ول وا NALS اد | هل قلوا م وقتم | نیس | یا

 ك ا ر دساف طرش دوخابو یتلوهحم كلحا ابو كنيم ابو

 1 ۰ ردعمس نالوا عورمسم هل راشعا یسهبحراخ فاصوا صع ۱
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 یالاو دقعنم رغ و نو ا عيا و هدلوصا مکەتن

 . یریمزا ردشلدا 8 ود « لطالاون

3 7 
 و هدام ۱۰/۸ *

 افصو] هدمه [ و اناذ ] مه [ رج می ییحیح مس ]
  هدام ۳۹۹ و ۲ حو هک |[ . ردعس نالوا عورشآ

 . ردا هدافا کلمه ضیقلا لق هرزوا یتیدنلوا ناس هدر

 شهلوا فیرعت ود هفصوو هلصاب اعورمشم ناک ام « حی مس

 . راتشدرردشمابا هجرت وداناذ یتسهرابع هلصاب هلحم هلغل را

 یا ینشاک الصوم لعفلا نو » ىح یهداروب نوبل وصا

 تاصاصتخالاو تاداعلا ىف همذلا خب رفت نم یودلا دوصقل

 توتبرتو خوسفلاو دوقعلایع هبنرتللا ضا معالانم هیعرش

 ةدامشلا ةحت ىلع ءاضقلا موزل بترتو یضاقلا ءاضف ةح ىلع قلا

 هرزوا قال هحو كلعف هکردراشملبا فا رمآ رد 8

 دوقع هدنالماعمو هتمد غیب ره هدناداع ینم) هدوصقم یون

 هب عرش تاصاصتخا یکض ارغا نالوا بترتم هننرزوا خوف

 .یرمزا رولوا كند ر
 یکههو هلاوح < تلافک . هراحا یراش رعت وش كنومل وصا

 . رول وا ماع یخ دەتحګ یهدنس هلمح كيهمعرش تالماع"

 لخادهدنش رعت ون كح ع فوق وم عب ا دفا عی

 «عورشمافصو » دساف عاما بواوا ندنماسفا كحك عسا

#۰ 



 ماکحا ررد نوا

 ااو ر ندیرتعا طلب بوطوا

 دو دم فا رع ممسقم یهدارو هکرولیر و باوح هل وش کو

 هرز واین دنل وا تراش ا هدح رش یاننابویلوامس نال وافرعم هل

 شر هلهح و ینیدلوا روک ذم هدراتخرد كءس ینعپ مس قاطم
 ایش ا فا نالوا تراسع ندهلدام هلا ی صد

 ۱۳۳ ۱ دعا نوساویا رک نوسلوا لام كرك
 «راتحدر ممسنا نينمؤملا نم یرتشاهلانالیلدبو .راتخم رد سخ

 4 هدام ۱ ۰" دن

 ۱۳۳ ااا منا و حح ] عیب ی هار
 ۱۰۸ ییل رم كس رب يه هک |[ . رووا مس هفوقوم ] عج

 | هدنش ما فاو . هب دنه رودلوا ناس هدنس هلا داومو هدهدام

 ۰ روللوا ا هد. رش هدام ۱۰۸ 5 ینیدعلون نام

 4 هدام ۱ ۷ 6

 ۱ هدهدام ۱۱۰ یل رعا هک[ ۰ ردلطاب 9 N ربع نو ۱

 ۰ عویلا ف یومحال هایشالا هبشاح و هب دنه روشوا ناس

 4 ی لطاب جرج هلا دهم ربع ۳ هکرولوا كعد

 ۱ 9 ردر ي رزم هامو یعم هد ا هکرد راظفل فدای



 .راتشدرنمهلروتک یدیقدیفم هدارو هلغم وا دعندنماسقا مس

 « كمش د هلام یلام هرزوا صوصخ هحو» هدد رع

 . جراخ ندفرمت ضشوملا طرش ههو عرت ر
5 

 ىظفل دوبقو باجما یک مدلا نوتاص و مدناص صوصخ هجو
 هه لامر 0 هسمکرت الثم . ردنراع ندیطاعت دّوخاب

 ملست و هبه یلامرب رکید ههسمرک لوا ید هنسکوا هدو دنا ماست و
 هل راظفل مدلا و مدناصهدهساراو هلدامهلام لام هدهاماعموب هبشا

 راتشدر رولوا جراخ ندشرع و دودعم ربغ ندعس ندنغيدملوا

 هرکص اهدتغارز هرکص تراشه رکص :داهخ ۱
 ۱ دوعسلاوا ردتعانص

 هنمیسقو هنسفن كشر یروک ذم میس كع یهدهلم نام
 ا مسه» نر مسه یعل ردمزاتسم یمسه هایم یل

 حس ارز . رونلوا ضارتعا رەد رد « همسق لاو هسش یا

 کد هرکص ندکدلدا تبرعت وند ر دکد هلام لام

 E فا رءت مسقم هلتهح یی دلوا شلدا سقت هلسهطر ار

 هدام ۲۱۰ هدلاح وش . رولک مزال قلوا مس نالوا فرعم هلا
 دوخاب هسئاص یمدا یب نالوا رحو یهشال هسکر 4لهح و

 رح هکولاح بولوا لطاب هسشا ارتشا لام ر هدنلباقم لا
 ینیدملو هلدام هلامیلام هدنآ هلع ءاسو ینیدلوا لام هشالو

 ندندارفا كس نالوا فرعم لا روك ا فرمت هاتهح



 ورم لب هم بولوا طرش یس ہا ضر كس دفاع هدو ثعس

 ۰۳۱۰۱ هه ماقلوا و درو ده طرش هدالئاسم

 ط رش یم اضر كن دفاع هد كه راحا هدهدام SEA یع)

 . قاب ههدام « ۱۰۰۹ » . ردشهلوا رکذ ینیدلوا
۰ ۲ 0 1 ۳ 

 یدو یضار و عرب فا رءل ه دههقق ی هلع ءاس

 هلا ی ر بواد NO هلا یضار هلام یلام» كرهلروتک

 دهم های ضار ڭم N E ا نده رعت هرکم عیب

 ۱ ا ادع“ تا ةردشلوا تبا طرش یبلوا
 ۰ یلب ز نشت وا دراو مکنم ضار نع

 هدش رع وب کد دسافع و هنغل دل وا دساق یر و قحا

 رو ۳ دف هداروب ءا هنکو دا لحاد هی با رعل یع)

 ها هلع درواو یضارتلاب دق زنکلا ىف داز من . ردشلدا كرت

 . راتعدر مالا دارا وو دقانلا حلا فا رع دارا و وا

 هرذکممکد هلام یلام هرز واص وصخحم دیفم E E مک هتن

 O, e هلکماسد دم هح و بونلوا فا رع 9

 کن وح ۰ رولاق حراخ هدام هل ر ِ قەد ر نالوا یواسم

 درساق E نالوا هداف الب یکوب هلغل وا ط.رش قلو ناف ه دعرت

 . ردشلدبا جارخا ندشرعت قرهلوا

 9 ندهدام هد رک دلاقآ و ییدنلوا رک افا نکل
 نآال وا یرعم هلا فا رعت وشدساف جنس هرز وا ینح هل وا ناساسم



 a ا ره
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 ۱ وقو باما یهدعس ارز . ردشماملوا ناس ینیدلوا كعد هن

 ءادتا نوجا هراجا یاشنا هراحا باما » بولوآ موس ساق
 .رونلواتاسنا هلا كن ا هراحا یس فرص 131
 ةردزوس نالنابوس امان نوعا هراحا یا ۱
 . رواد « رولوا مات هراجا دقع هلباكن

 هتمولعمو هتشيا یسماع وا 9 كرل رع وب ەدە یر

 ۰ دون لی

f ۷ 

 24 هدام ۱۰ ۵ +
XK 4 

 یطاعتایو لوقو باما یعیهرزوا صوص هجو | عج ۱

 ردکعا كىل هدنلباقم لامیام یی [ ردکمشکد هلامیلام ] هلا
 همسق کیا هلایرابتعا عیب قلطمو یلوا ماسقنا عسو | هک ]
 ممقنمهس رامسق [ دقعنم ربع | حس [ دوحاب دقعنم | حس ین

 هدداوم یتا یرلهونا ماسقاو یراف رعت كرانویو ۲ ۰ رولوا ]
 . راتخردو هبدنه رووا ناس

 فی رمت ید هبارشیکی نی دلوا فی رعت هعسب روک ده تل

 کم
 ۳ شا

 ۰ و rE Pr لک ج قد صام كع رعت و هباع ءان بولوا

 ۰ د وعساا ها ردارش 4> و

 ۶:۰۵ هراحا ارز ,ر ولاق ج راخ ےک هلا هراحا نده رەت وب

 ین دل وا و د هاعفانم یلام هاهح و ین دنل وا فا را هدهدام

 ی رو رد هد با عضب ی )1 یا ام هللاهضت لام ید
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 34 هدام ۱ ۰ ٤ زا

 هکهدنام ینعب [هدنقلعتم كلوبقو باسجا] عس [داقعنا]
 نه ها 7 نانلو موقنم لامو ماستلارودقەو دوحوم

 رو دم هدهدام I نالوا دفع مکح ی [یربا] رد راع

 یهاط ] کلام هنک لعاب و هعسم كنسرتشم هله> و ینب دل وا

 هلویق كياجماو هاحا كلوق یم [هرکیدکی هلهحو قجهلوا
 | .ردبقلعت ]و طارت را | ح ورشم هح ور |

 عي نالوا مضنم هنسودنگ ف ا حح حس داقعناوب

 ۲۰۷/۰ 2 زامل وب الاصا ه داطاب جو بولوا ص وصح هدساف

 ۰ قاب هراهدام «۳۷۱ و

 دفع و لوو باما هله> و ینا دنل وا ناس هدر اه |

 مس رهاظلا بسح یرافررعت وبشا یهدمم نام كداقعناو

 هالا ماعم یک هراسو و ههو E تا هراحاو

 ناونع هدهسا لماش هنسهاج كنهعرش دوقع نالوا راد

 ی رله رعت كداقعناو دع و لوو باح ا قهدعس 1 رظن هنحم

 هعس هدحرش یانئا نوعا نوک مزال معالاب فرمت هلغاوا

 ه رب ون داقعنا و دّمع و لوقو باحا کر فوت دوقع لم وو

 باحا كيءراحا هدهدام م الثم هکهللوش ۰ رولوا مولعم اسایق
 فالو قو باحا یهدارواوشءلوارک ذ ين> هلوا دشعدم هلا لوقو
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 نوحا ] مس یامنا یا [ فرصت یاشا ] حس [ لود |

 نالینلیوس ] قرهلوا باوج هاجیاو رخۇم ندیاجما ىمي [ ايا
 [دقع] هلا لوق نالوعوقو باحالادم ینعب [ هلکنا هکر دزوس

 نوسلوامیاب كرک نایلیوس یزوسوا [رولوا ماغ] عس دقع ینعب
 ۱ .نوسلوا ی ۶

 کسیعاتم وش عیاب هرزوا ینیدنلوا رک د ید هدهدام ۵

 قل ممدلآ> هدکدید مدلا ید یرشمو دام ا
 مابو مدل | هشورع زو یعاتموش یرتشم یک ینیدلوا لوق

 . رولوا لوف یظقل «مدناص» هدک ۲
 تفل نالوا رومشم هدهسیا تغل ید هلمض كفاف .لوو

 ندنیدل واعفاو تاوح همالک نالا بوس ءادسابولوا هلت كفاق

 . رجب یابد كوو و

 4 هدام ۱ ۰۷۳ 8

 [یصوصخ رب] تانیرتشم هلن [كنيفرط] عيب [دقع]
 [ كل وف و باحما | دفع ر دح [ هکر دبرلغا دهم و ما ملا | یعس ین

 .رح [ ردنرابع ندنطابترا]و قلعت هرکیدکی
 مالا یهلام “هدام تسرتسشم هلا یاب مس دّمع الثم

 ۰ ردن رابع ندنراع |



 .یدلسد یا هروسو هانهح ییدتا تاسا یلوف رابح

 بوح ودا ص ندوحو یهدارو هکر ولشالکا ندهه 1 تالبصت

 هکرات مئاام .یعرش بوحو . دومسلاوا ردلکد یعرشو حاطصم

 .تالک ردش نالوا ما a ییعا

 رج ندرادش ناللدا احرش 1 رظن هماقم هدام وشا

 2 ترم ا لاو ددو یک هبهو هراجا هدقدنلوا
 ۱ .رولوا لصاح

 ۳ ابو ووا ید ندتسلتد هاناو هدهب | هام
 نوا كعد مدقم ندلوف یعبالوا كعد ءادتا

 AN هک وش .رونلوا ضه ولد ردلکدعماج یدرفا

 دقعنممس هشارودص ندر لوقوباجا هرزوا ینحهنلوا رک ذ
 هدهروک ذمتروص مک هتن .ردق و تلواهداحا یهدنوندنفح هلوا

 ۱٩۷ ناوح كنروصو .یک ینیدلوا تیونا ید ھلو

 7 ۰ وک ام هدنح رش هدام

 هکوللاح روند «ردزوس» هدهدام ۱۰۲ اذکو هدشرعلاو

 بول وا دقعنم مس یخ د هلمطاعت هرز وا EA E هدهدام ۵

 یدارفایراف رعت كلوبقو باحا هبلعءاس ردقوب مالکو زوسهدن |

 باحا هکر ولن.د ا کوب . رول وا ضارتعا هب د ردلکد عماح

 یطاعت هدعس نالوا هلا لعف اما بولوا هدعس نالوا هللا لوف

 باسجا هيف سل هناف یطاعتلا عب فالح هدرح مکهتن .رولوا
 ر ت ۳ )و ۰ داش ماند طو ملا هو دم كوا رو ۳



 E یی

 هک هدام ۱۰۱ و

 نوب ا] عب یاشنا یی [ فرصت یاشنا ] عی [ باجا ]
 ینعل [ فرصت هکردز وس نالبنابوس | مدقم ندلوف ییعب | ءادسا

 نایلیوس یزوسوا [ رونلوا ] داجما یی [ تابا هلکنا ] مس
 .نوسلوا یرتشم كرك نوسلوا عیاب كرک

 وش عیب الثم هرزوا ییحهللوا حاضر ا ید هدهدام ۵

 مدناصهسیاد مدلا یخد یرتشمو مدناص هشورع زو اکس یعاتم

 میابومدلآ هشورغ زوب یعاتموش یرتشم یک ینیدلوا باجما یظفل

 :رج رولوا باما طفل مدیا. هند مت
 4 تا هوا هلداسم ارز .یدلوا اشنا رگ دف فرصت

 .ینبع ردشلوا تبات هلراظفل لوقو تاعا نکیآ
 بولوا عوضوم هرابخا یرلظفل مدلآ اذکو مدناص طقف

 لح روللوا اشنا مس لسصا هلرانو ن کیا لکد اشنا

 یرلنآ کارش هدهسآ عوضوم هرابخا ةغارلنوب هکن :وح .ردفو

 هشورغ ردقوش یلامو هسک ر هدلاحوش .ینع ردشملف اشنا

 هوا یسانیم كلون هدنروص ییدد مدلا هدوا نود مدناص اکس
 هلاروک ذم ظفل کلب بولوا رابخا یس نالوبعوقو هدیضامو

 .رونلوا اشنا حس دقع

 9 كعد تانا نانو فلا شش ع ےل :تاجآ
 وا یی دل وا رک ذ هدهدام ۷۲ هسمک نالوا بحوم
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 یسهمدقم كعوس ات

 هبهفف تاحالطصا ] نالوا راد هرلنو یب [ قلعتم هعوس |

 [ رد ]ترابع ندهدام + بولوا [ هدنناس
 . ردعح كحالطصا .تاحالطصا

 ندنسب وغل یانعم یظفلرب كتعاحو موقرب نبعم « حالطصا

 ردنرابع ندنراا صبصختو عضو هانعمر رکید قرهراقبج

 . تاملکو راتشدر

 ۱۰۵ ینظفل عبو یهدهدام ۱۰۱ ینظفل باسحما كناهقف

 صدصح و عضو ه رلاذعم مدت ۵ یاغفأ هراحاو گم

 .یک یرلمتا

 نمالوا رک داو نکیا تابثا یسیوغل یانعم كباحا هلا

 یعرش حالطصا هدنسانعم « یخرلایلع لادلا نیدق اعتلادحا مالک

 .قاب هنحرش هدام ۳۲۹۰ ردشلوا

 ص وصخ هع ی را بضع كناحالطصا نانلواناس هدهمدقم وشا

 .رولوا یراح ید هددوقع یاس یراضم کید هدهسا

 ثحم ناونع هلغلوا راد هعوس ثحیبم یتمب مانقم طقف

 هدهراس دوقع هلفرصت یئزح بولوا شلدا صیصخ همر

 یاننا مکهتن « رولسهنلوا جارختسا رلانعم رولوا یراج ی

 .ردقح هنل وا تراشا ه دجس رش



  ۳ i r a Eایی ۱

 a کالا ةلحم حرش

NES تر 

 هعل ام شل بشلاو . هعابنم حارا باشلانآ / قدزرفلالاق

 یلبز را
 ڭم ERAS س هل هف ااع قلعل اب هدار ون 7

 یک قلوا تایددعای تانوزومای تالکمای ناوبحای راقعاب لوقنم

 .یدلروتک قرهلوا می 4 :هح یی دنلوب یسهفاتحم فانصا هع

 هدلاح وب هکردقا هرز وا تد رد صم O ہن د وحاب

 هنعاونایح ندنغدلوا هدحاو تققح نالوا ددعت هدنسودنک

 داف «فوفوم فان ۳ هفت رامعاب چسب کنوح ۰ ردا رظن

 فرص 2 م ¢ هضر اقم ید هل راتعا ۳ یک ینیدلوا لطا و

 همواسم و هعص و فلوت «هحشآ م ید هل راشعا گو قلطم و

 .راتګدر رولوا

 ینبدلوالمتشم كباتک افرعبولوا هدنسانعم عون هغل . باب / ۰ 3

Eهلسا ونع صو هرو دم لب ایت کردن رابع ندنعوت 7  

 .رح هیلوا رود دم
 باتک .زدهلا تما عاجاو تنسو باتک یتیعورشم كعم

 هلع کد تل یک ینیدلوا یسهم را تب مییلاهللالحاو

 یرلا رشو حس كسا و راشمروس من حدقمالاسلاو هاللصاا

 ۰ رد راشهروس ر ره هس رزوا كب | یسات قره وا یرلد وشم

 یر ندکلم تاتساو هع و گاو AP شا هک 4تا عاما
 و ۰ ⁄/ . 4

 روک ذم هدهدام ۱۲۸۰ .ییابز ردراشم قافتاوعاحا هنکودا

 ,ردح وا فاع باسا هرزوا ی دلوا 0



EEس  
 ةولصلاو ۰ هلا ىلع رکشلاو داهل « هداع لع علا ندا

 ها لهاو ۰ هاا و هل | هل لعو 4 هد ىلع مالسلاو

 +¥ مظعلا ىلعلا هللاي ا یتفوتامو + هب رنع و

 هک لوا تاتک وب

 ا ینعع ابات و 4 ا نک ردا هل باتکلا

 ر eNO عمه حالطصالاقو

 اسو شدوا مسقنم هراباتک هدهدام یجنر ینمب

 ۱ ناک یارب کلا

 بولوا ]ترابعندهدام۳۰۳ عومجا ثیح نمو [ هدنقحعوس]

 [ ۰ ردمسقنم هاب ید هلا همدقم ر

 یعوقویسمدا دقت هنرزوا تالماعم راسو هراحا كع

S|دوعسااونا ردشم هنغی دل  . 

 اا عج ردع كعس ۰ عوس

 یلام «نالف هدک لد ) انک و بولوا ی . مس

 هنکلم لام «نالف یک ییدلک هتسانعم یدتا جارخا ندن ا

 : یانعم یلامعتسا K4 هدهساا روک خد هتسانعم یدتا لاخدا

 , ردهدیسایعم جارخا نام یعسم یی هدلوا



 چ ینا مقا ۶ -

 چک عویبا اتك و

 ردیح ىلع را

 لوا سر یسهمکحم تیاد تداعسرو

 مارک ًانلع ددمتم هدلام هناخاوقف شد باتک 0

 قیدصت و قعدت ندنفرط یارضح ماستا ته 9

 pe دقدل روم

 ۱۰و ۳۱6 هنس بجر ۱۷ یف كنسهلبلح تراظن فراعم

 هایس همانتصخر یلوصو ٤٨۹٣۳ و والخ رات ۳۱۲ هنس لوا نوناک
 ردظ وفم قوقح ره ردشل دبا عیط

 ناشوا روهمهلساذ رهم ولح را ۱۳۱۰ كقلؤم

 زدل ون ےک ناتو هحاس یا ۱ ۱
۲ ۳۹ 



۰ kK Nê 
Axa 2 

9 ۱ 





۳ + 

 7 ۱/۸ ۸ ۱ ۸ )۱ را  ا ۵ ۱ ۱۱ ۱

 عین 2

 ) ردهدنناس یماکحا اا 2 1 سماخ لصف (

۱۳۰ 

YS 

۱۱۳۵ 

۱۱۳۹ 

۱۱۳۸ 

۱۱۹ 

۱۳۳۰ 

۱۱۳۱ 

۱۳ 

۱۳٦ 

 ۳ Ee E م 10
 یسگ ا نو و ںد۔ہە رو ہدہ وم نض ص كا ص

 ماکحا 2 یعلا نوتاص یثر ندر او

 ماکحا يهدنقح نیس نوئاص

 ۱ تام ناو نود قرم یسهکرب

 ۱ ماکحا

 ) ردود.ه> افولاعس ي سداس لصف (

 اد هنط و رش صض» ثكاف ولاب و هټح ال

 ماکحا ندا بترت هنغیدلوا هدنمکح نهر كنافو ع
 ماکحا 7 ییفانم کالام نالاص ءافو

 ۱ ماکحا یهدتروص ییا كالام نالاناص اف و

 ۱ خسق قح هدف دل وا توو E ندب اعلام هدافو 5

 ردا E pS هب راو

 هسرولوعوخو یفالتخا هدشدلوا ءافو او اتا كعس

 ینح هل وا ی وعد لصف لص»

 م و چھ



۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۸۱۹۱ ۱ ۵ 

 ردط رش یملست هدقع سلخ ار هدنساه كماس تح ۸

 <٠ ینجهلوا لصاح هات نادالاب قارتفا ۳
۱۱۰۳ 

۱۱۰۷ 

۱9+ 

۱ 

۱۳۹2 

۱۹2 
۱۱۷ 

۱۱۸ 

۱۱۹ 

۱۳۳۹ 

1 ۰ ۶ 

 همهم هلسم ۱۳ هدنفح ا

 « رد واح یم يا . هقحال »

 اتش ارس « لوا ثحىم
3 

 ردراد هفلامو هنافالتخا

 نزل وا هدست هرلا تر هلا

 ردرتاد هملس "هلاقا « ینا ثحم

 ( ردهدنناس عانصتسا ۱ عیار 0

 ییعورسشم كءانصتسا

 رداع نالوا حم هدعانصتسا

 رلش رلن اى وا بولوا حس عانصتسا

 هلهح و قحهلوا قفاوم هولطم كعونصم هدعانصتسا

 ردمزال ییبارعآو فیصوت

 ردلکد درج دعو هسق وب بولوا حس عانصتسا

 عنصتسم هدروص یبدنوا قفاوم هعرعل ع ونصم

 تالضفت هدنتح رابخ نالوا تباث نوا

 ییح هل وا لطاب عانصتسا هلساف و لعنصتساب عناص



۳۸ Eتا  

(+ ۱ ۱۱۱۸ ۱۱۱۸۸۱۸۱۱۱۱۱۸۱۸۱ ۱ ۱ 

۱۰۷ 

۱۰۷ 

۱۲۰۸ 

۱1°۸٦ 

۱۰۸۷ 

۱:۸۷ 

۱*۸۸ 

۱۰۹. 

1۰4۲ 

۱۹۳ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۰۹۵ 

 ییاکحا تا وضو دما

 ام صل tS ه ینو ضف ءا رش ) هّمح ال «

 مت و ملسل هد هص) ام صعل

 ) ردەدنقح مس 4 ثلا لصف (

 ردهلتما عاجاو تنسو باتک یتبعورشم كملس

 كم و ترابع ندلوفو باح ا نکر

 نالوا لباق ْكملا نبعآ ییتفصو یرادقم 2 ع

 رولوا حح هدراش

 رل بش نایلوا حس

 نزوو لک یرا ادم كناعوردمو تانوزومو تالکم

 رونلوا نسل هلا عاردو

 هلا کز ددع یرادقم نبع كبه راقتم تاددع

 رولوا

 مولعمو نعم یرلبلاق كتابددع یک چہ رکو هلغوط

 ردمزال قلوا

 .یفدو یخعو لوط كنابعارذ یاشما هفوحو ز

 0 0 ردمزال قهلوا نت یتمنصو یتفصو

 ا كطرش ید نالوا مزال هدنتص كملس



۱۰ 

EES 

۱۰: 

۱۰۵۰ 

۱۰0۱ 

۱۰۰۳ 

۱۰۵ 

۱۰۰ 

۱۰ 

EC 

۱ 

۱۰ 

۱۰*۹ 

۱۰۹ 

۱۰-6 

۱۰۹ 

۱۰۹۷ 

 ردتکلم نیک ۶ مس

 زمنا هدافا یمکح الصا لطاب عی

 ردنا هدافا یمکح ضیقلادنع دساف ع

 ردراوقحکعا خسف ییہ كس ر یه ندندقاع هد د ساف حب

 اضقااضر هدهسا ظرش قوت ناوم هرکی
 ردلکد طرش

 رولوا ید یمکح یک ینبداوا یتقح ۰ خسف
 یک ینج هیلوا لئاز خسف هلشافو كر كن دقاع
 ردلکد عنام هخسف یخد ارا یهدننمض لطابب دساف عی

 لاوخا ندا طافسا یف قح
 حلاها ا 8 صف ۹ هدفد]وا خسف دساق ع2

 ردراو ییح کما نسخ ی كنسرتشم كد هدا دریک
 دخ یم نوجآ افتسا ید درو اوا یک
 صدا

 ردبا هدافا یمکح لاحلاف ذفاب س

 نمههود ید رب چه ندناعلابتم هدمزال دفان ع2

 رولر هديا خسف یم هسمک نالوا رب هدم زال رمع عج

 ردبا هدافا یمکح هزاجالا دنع فوقوم عب

 نام دو ام مس

 یماکحا كنوه عم

 ی كانتضا رانالوا شا رب وه هع ر | نمو یماک > | كا وصغم مس



 تس ررهذ ۲
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Ee 

۷۱۰۰۳ 

۱۰۸ 

۱۰۱۹ 

۱۰۳۲ 

۱۰۳۳ 

۱۰۳۷ 

۱۰۳۸ 
۱۰۳۰ 

۱۰۳۳ 

۱۰۳۹ 
۱ + + 

۱:۰ 
۰:۲ 

۱:۳ 

 ڭا م سما فا جو نانلوا سا هاشح اف ناعو ر رخل

 زااق سف قح كن وغم هسا وا

  VYکنار ت اخ راخو هعرص و و هبل ون و ها رص 33

 ( ردمسقنم ل ےو ر (

 ( ردهدنناس یعاونا كعس ؛ لوا لصف )

 ردعو ترد یطتنا مش كەر

Eردلطاب ع نالوا للخ  

 یماکحا و ربع و و زی ییبص

  قالتخا هدسالطب و كس

 فالتخا هدندافو تح كع

 >كتبرادالوا ريك ابو غص كدحو با « لوا ثحبم »

 0 رداد هتیرلارش نوجا رانا و عس یترللام
 عج  یریغسص ی تو كنصو « یا تحسم »

 ردر اد هسراعا ارتشا لام نوجا ریغصو

 رولوا دفان ضقلا دنع دساف حس

 زالوا مزال عس هسا رونلو یسرب ندنارایخ
 رولوا دقعنم افوفوم نوهم عو یلوضف حس

 رولوا فوفوم ید لوصف ءارش

 ) ردهدنناس اکا كعوم عاوا ؛ ینا لصف (
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 یندلوا ترادع ندهن كل هقفص ۹۸۱

 هدل وهن هسیا شضی#لادعت یسمقبح بنعم كت ساضعل ك رلعم ۰

 ینح هنل وا هلم اع«

 ندسع هدندنعاهقف ضعل ی وا ط.ط قاقحتسالاب كمبسم ۹۸٦

 رددودعم

 قاقحتسا راخ ۷
 دع لق دات وه ردش ینلدشح یئار وط تابوح ۰

 رولوا مزالو حح عس هسروتلوا

 یشدعبح اف یسضم كرابش یسهلوتم زوجو هطروع ۲

 یمکح هدنروص

 ع هسردا روهط هدلاح قح هبلوا هب عفتنم الاصا عیب 56

 رووا لطا

 ( ردهدنناس ر رتو نع + عباس لصف )

 زا باحما یرابح شحاف نیغ رب رفتالب ٥

 هسا وا ررغتالب هدمش لامو لالاتس لامو ففو لام 5

 ۰ رولوا لطاب ي هسرول و نوع ید

 یدلوا تراع ند ه لر رغآ و ناع راخ ۸

 زالوا ثروم ررغلو نیغ رابخ ۰

 زالوا طفاس یساوعد ر رغت هلسافو كاا ۱۰۰

 علطم هنر دل و شحافنم۶ هدعس یرتشم نانل وا رب رغاآ ۸

 هاهح ور نالوا ندنم زا ول کام هدعسم هرکصا دقدل وا

 زالو ئی قح یو هس ردىآ فرصا
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 تس رهف

 او هسعلان <« حلص ؛ هقحال

 اط رم قلوا یر یتمد ندنساوعد بیعه لامر حاب

 ردوو تبع را نوجا یرتشم هدقدناص

 قآرا هسرلبا ارتشا ود ردلوقم هلسعره یلامر یرتشم

 ( زام هنل وب هدنسا وعد بمع

 ثکلم هدنآ هردص ندفدل وا اعم هنلبع كعی.م یرتشم

 ىع رابخ هسا فرصت هللا هجو ر نالوا ندمزاول

 رولوا شعا طاقسا

 تالصم نالا نارج هدنقح حس ندذوا حلطم ع

 د اا توا عر داع یربشم كسم

 یتحالاص کما در هعلا كسرتشم هسقح هب a یگ د۶

 ردراو یتحالص هنساعدا نع ناصه طقف بوبلوا

 یخ هلا سانت ا

 رولوا بج وم یدر هس می دف بع هس وا لئار ثداح بع

 رد راولصا يا a هل ا نم ناص

 رلد الواو رثت الوادر من عنام ندرلنوب بولوا عون ترد هداز

 ریعم ید هسلوا ی ار حاب دلاح ییا ره ات سر هی ۱ ص ۲ ° | ۰ 5 هم ۳" 3

 زام 4 ورک جسم نالوا

 تعم ى كرابش نانلوا ارتشا هلا هدحاو هقفص

 ردادر ینعومش یرعشم هسا ضلال و هدقدقبح

۳" ۱ 
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 ياس هلا هسه لوصا الا وحا ندا طاقسا یور رابخ

 ردهدتناس و ۰ هال

 ( هدنناس بع رابخ 1 سداس لصف ۱

 ردا اضتفا ییشوا ماس ندع كع.م قاطم مس

 یدلوا تراع نده تبع رابخ

 ما كسع رابخو یراهرعت كشحاقو ریس تبع

 هک اھ تروص كج دا نابرح نوا یی کک
 هلع د وقعم هدقدنل وا در حسم هلسور راو تبع رابخب

 لکد یاد وم 3 ردنا دادرتسا تب نالوا

 ردا لاّمتنا هراوو ردقو هنیعم تدم هدع رابخ

 هب خسف هدننرونص یتقح كم دق تعو عالطا هسع

 ینح هلوا هنر وص

 تافالتخا راد هبع رابخ هدم یرتشم هلا عیاب ؛ هق حال

 ردد

 رلیش نالوا دع بسعو ینبرعت كع قاطعم

 ۳1 زعل ك٤ دو ببع

 بع نالوا .E ےدف برع

 یرسشم كردبا نایب ینیعرب ثعیم هدعس ناح « علا
 زامهلوا رم اساس تع وا قنرا هدکدتا لود هک آ
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  ردتور نالوا لئاحالب دام ندتّور ۶

 ردفاک كمر وک ینسهنومت كش نالتاص هلا ههو ۵

 رولوا ريخ یرتشم هسراقیح نود ندهلوم عم ۷

 فالتخا یهدنفح تقفاوم مدعو تقفاوم ههنوع ۸

E ۸ا كرو اطوار  

 اا ا قا ندوط اراش توافتم ۹
ER A۱  

 ا ور رابخ ۰

 ES هنعس لرلش نالوا تغم ضرالاتحت ۹۰۲

 ردّسا تور راخ هدنوګا ا۴۱ ۷۳

 ور توا اال میبم ۵

 زام هلوا ربح ها ارتشا

 یراخ هلا ع او یسمالفوف « یسمالفو كناعا ٩

 ۱ ر لات
 تیّور رایخ هدنسارتسشا كلام نالبروک هللزوک لا ۸

 ردوو

 فالتخا یهدنرفت مدعو ريغ ثالام نالیروک هوا 5.۹

 یر كنهسک نالوا لکو هنضق اب ارتسشا كعيبم ۰
 ردک ور كالصا

 یعاکحا كراو بولوا عون کیا ف كاکو ۱

 ردلکد یک ور كالس یور كلور ۳
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 كس نالوا هلرابخو و راحید هددساف عی نایعت رابخ ۷

 ردیناسحتسا یزاوج
 ردمزال تدم نعت هدنعآ راځ ۸۷۰ -

 ییکح كعس نالوا هلا نیت رابخ ۱

 . نارج هدلاح یییدلوا یرتشم نالوا ربح هللا ندیم رابخ ۷۲

 تالاصفت ندا

 ندنا نارح هدلاح یتبدلوا عیب نالواربخحم هلانیمعآ رابخ ٩

 تالبصمت

 ردا لامسا .هب راو نان راخ ۸۷۳۹

 رد ه درج تور رابخ ۱ ساخ لصف ر

 نانلوا كل هلا دقعره نالوا لک خسف تیژر راخ ۰

 رولوا توات هدنبع

 ینبدل وا ترابع نده كس ور رابخ ۱

 هلئسم کیا نابلوا تبا تور رابخ نکشللا ندنروک ۶

 ردلکد تقوم هلدمر تور راي ۷

 ردراد هفالثا ,:هقخال زا

 زا لاقتنا هراو تور ران ۸

 ردقوب تبّور رایخ نوجا میاب ناناص نیدم روک نلام ۸۵

 یسانعم كتور هدشم تور رابخ ۱



 تس رهف + ۲
۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۸۱۸۱۸ 

۸۱ 

۸ 

۸-۳ 

۸5 

۸۷۲ 

Ao 

A٦۱ 

A“! 

A“ 

 دالال

۸ 
۸۳ 
A1٥ 

A٦ 

AY 

 ییا ضقلادعإ كعسم

 یال ضقل ادم كعسم

 رارخ تدم روصو رابخ طرشو مس نابعل ؛لصف هّقحال

 رد راد هنافالتخا هدنقح دقع تزاحا اب خسفو

 ) رد هدنناس فصو رابخ ء یا لصف (

 ینادلوا ترابع ندهب كفصو رابخ

 یسهطا اض ثد وع فص و نالوا حک یطرش هددمع

 ۱ ردولرد چوا كما ط رش هرزواقلوا فصم هلافصور

 ج یادهلوا توت وا طرش تم وعص فصور

 یالخا

 ردا ا هبراو فصو رابخ

 وفا لاا یو زا

 ا ا ل

 یادلوا توایع نده دق رابخ

 ردا ستا یزاوح كع نالوا هلا دقن رابخ

 ردحیخ قفلوا طرش هدنوجا میاب دن رایخ

 یمکح كس نالوا هلا دقن رابخ

 زعا لاقتنا هئراو دق رایخ
 ) ردهدنناس نامل رابخ ار لصف (

 ییدلوا SS EIN كند رابخ



۸۳۹ 

AT 

 : ۱ ۹ تس روق

 2۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱ ۲ ۱۱۱۱۲۲۱۸ ۲۱۸۱۲:۱۱1۰ ۵ ۱ سبد یا
 ردتتم کما خیس ییب هداح یفردلوب یطرش رای ۶

 دقاع ناو وا

 زدم مرو تزاحا ست دا یی دلو یطرتش رابخ

 دفاع نالوا"

 رد کد حع اقام و حسی افاضم هل قت سم نام ز « راہ لاطبا

 رمز ال قلوا هدتساک كل ا
 قو كنماع كرخا دقاع هدنتزاحاو خسف كراباهلنم

 ینیدلوا بولوا طرش

 ردح حلع نوجا طاقسا یطرش رایخ
 لوت خسفو هیلوق تزاجا
 یلعف خسف و هہاعف تزاحا

 هسردا روم را تد« ندعوا دافنا او خسف خون

 رولوا ماع عج
 را لاقتنا راو طرش رابخ
 ماکحا یهدر دقت ی راو دل وا رندر یساکیا یربشمو عیب

 رول وا ذغ لام تفت میمهدنر وص ین دلو اريح می

 ییات ضقلالفو ی كم نکا رع عیب

 ییمل ضشل ]ادعا ضقلادمب كام نکا رم عیب

 دعا هژاح الا لو : ص ندنروص ابو هدرابخ تدم

 ردهدنناس فالتخا یهدنقح فان هراح الا

 لام كنسرتشم عیب هدنروص یینادلوا ربع یرنشم زکلا

 رونل وا دع



۱۸ 
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 تری

 ) ردهدنھح رظن و ارش موس ۰ سداس لصف (

 ٠ یساغم كموس

 نک همسو هلدش رط ارش موس هدلاح یییدلوا ددعتم عم

 | یماکحا كف قرهلوا

 یاکحا كلام نالوا ضق هلی رط رظن موس

 (ردیواح یبصف یدب بولوا هدننابب تارابخ « سداس باب )
 یسهدیدع عاوا كتارا >

 ) ردهدنناس طرش رابخ 1 لوا لصف (

 یعینه كتاعو ینلرعت كط رش رابخ

 نالوا خف لباق ره كطرش رابخو یعاونا كعناوم

 یندلوا راح هددقع

 ردمسق چ وا ط رش رابخو ردهلهحو ترد لبا طرشرایخ

 ردقوب یمکح كرابخ نالبدا طرش دقعلالق

 ماکحایهدنروص ینادنایق طرشیل رب كنهسمیکر ب ینجا

 ا . وولوا تباث ضیقلادعب یخد هددساف مب طرش رابخ
 یاکحا كرابخ نالیدنا طرش هدنر ابو هدنفصت كعسم

 یتیحالص كنهسمک نالوآ ربخم ا طرش راج

 یزاسحالصهدننروصیددعت كف رط نانو یطرش رابخ

 یمکحتكنط شر اض هدر نوروآهدع.م رب داسفلا ع راستە
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۷۸۷ :- 

VAV 

۷۸۹۹ 

۸۰۳ 

 و همک هل الد یقراصم

 ردداع هر ی راشم یوم كل رلبش نالماص افازح

 ردمزال هسرز وا ی رشم یرحا یر رحم تحجو دنس

 ( ردهدننام داوم نالوا برتم ور. لاله 1 سماخ لصف ۱

 هعا یررض هسلوا فات هدند كعباب ض لا لق عیسه

 رول وا داغ

 همهم ماکحا ندنا بترت هنیرزوا رانو و فلت روص

 ماستلا لبق عیبلا ضمب كالم هقفصلا قرفت رابخ
 رولواذاع هب یرتشم یررض هسلوا فلت ضلا دعا مریم

 هدلاح ینییدلوا هلبلعف كمعباب ینیلت ضیقلا دعب كعبم

 ینحهللوا هلماعم هلهح وه

 یالتا ا فلت ضقلا دما ضیقلا لق كعسم ۰ هتقحال

 ردهدنقح تافالتخا یهدنیما

 تافو ًاسافم ندا هیأت ی. بودا ضق ییبم یرتشم
 رولوا لخاد هر ام ع عیب ها

 یحاضاو لصف تلنام رخ تا

 هسل واتوف اسافم ندعا هدات یو ضف یم یرتشم

 رولمهدباسبح یعبیم دهید نم یافیتسا ندهکرت عیب
 ۰ ۰ e هک ۳

 ت ووډ ۳ ندا ماس یم بودا صد یگ عیب

 ۰ ر هل وا شلاق تاما ه دی دن عید هسا وا



 ت رهف ۳۹
1 ۲ ۲1۲11۲111 161111 1 1 ۱ ۱ ۱۷ _ ۱۷۱۷۱۱۱۱۱۱۸۱۱ ۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱ ۱ _ , ۸۱۱ ۱ ( _( ( ( ( ۱ (۷ ۰ 

VV 

VV 

۵2 

VVA- 

VA* 

VAY: 

VAT 

YA 

VAS 

VA: 

VA". 

 (ردهدنناسداوم نالوا رتاد هنسحقح كعسم + یا لصف )

 ا ناش

 ئاغ یر ندنرتشم ییا ندعا ضق ییمو ه دات نک

 ینحهنلوا هلماعم رو هدنروص ینندلوا

 ك نالا نوناص ىر نالوا داسفلا عراستم

 و
 یساج قح كعلاا یسمرو لیفکو نهر كنرشم

 ٍ صدا طاقسا

 E امك عیب یرتشم هرزوا قلا یعبم 5

 رولوا شعا طاقسا یدح قح هسر دا هلا وح هن رزوا

 ردبا طاقسا یسبح نم لیجأت

 ( ردددنقح ماسا ناکه ؛ تا لصف (

 یک ا داغ

 لالا فدک رابخ

 كع نالوا عفاو هرز وا قهلوا ماست و دننعم لحر و

 رک
 ( ردددننام مام مزاولو یوم كما ؛ عیار لصف (

4aددا هب یر شم فراصم نالوا قاعتم  

 ردد هعلاب راف رصم نالوا قاعتم هنلق كعس+

۹ 
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 بولوا هدنناس لئاسم قاعتم هملسو ملسا ؛ سماخ باب ) ۳۸

 ردواح لصف ىلا

 (ردهدننابب يتيفكو تققح كملسنو ماس ؛ لوا لصف ) ۳۸

 ردي هدافا یا هلا د سه حب حس ۹

 یبس كموزل و وا ماس لوا ك ۷۳۵

 هعرش ماکحا بترتم هرانوب هلیعوت کیا كضق ١ هداف ۲

 كج هاسهدا ضف یعیم عام الب كنرتشم یمیلست كعبم ۳

 IIS هل سمر و ندا كعباب هنماست هلهجو

 ۳ عام یتلوا لوغش« هلبفح كربع كعم ۰

 ردلکد ماست علام سوا, لغاش یقح هلربع حیبم ۷

 یعرش ملل و ضم ۸

 رولوا فاتخم ید یماست تشک هلفالتخا كاعبم ۹

 روصتمو نکم ضف یاق هنماشم ضق ۰ كنذا ضف ۰

 ردهدنروص ینیدلواب
 لام نالو وا ماست هعلاب هرزوا كما عضو نوت راط یم ۱

 داع همک كرادقم نالوا فلت هسرواو قرف ابو رولیرق
 یلدلوا

 لاوحا ضد نالوا دغ ضق امکح ۷۵

 نذا هضد “لد ۷

 یماکحا كرف عاب ندا لب ن زسقھلو 33 هیأت ۷۹۸
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 ) دودا لر و درب زن كم و 3 دّتعل ادعا 1 ۳ لصف (

 یهدنیون .رول-هدنا هدایز یترادقم كعيم دقعلا دعب عاب ۳

 طش

 ماکحا یهدنقح لیرو طح ندعم كرتشم ۵

 رولم هدا دسر یامسم 9 دقعلا دعا یرنشم ٩

 ردط رشیدوح وامکحا ةققح كاعسم هدنتقو یسهدانز كنم ۸

 راه تروص شا هدد زت ف 3 لرنحا ۷14

 یسعا لبرت ی راد قم ر داش نع دقعلادعب كعإاب ۰

 ر دحب

 و يا تتار ۷۲

 رد هلش رط دا بنا احلا E E ڭا زتو درز 2۵2

a4 

 رد رد لر ماکحا توس

 ینحهلوا هاط هدراهرن یرتا كقاحتلا هدةع لصا ۷۲

 ردلکد راح هدانز هدف ملسم ۳۷

 یسهرع كتقاحتلا هدقع لصا كنم ةداز ۰

 .یسهرع كتقاحتلا هدقع لصا كنم ليز ۳

 ینحهلوا قحتلم هدقع هدنروص یا لز ۳۶

 ینس ثاتسم ام هل وا قحتام هدّمع لصا کال رمت ےک ۱/۳۳6۵

 دا ونص زکلا هسشش وا لمح ۵ لک هلا هددعم تاک نا

 زالوا قحعتلم هدمع لا لوح

DOR 

3 



۰ 3 

 ۱ ّ ی ہن رد 3

 1:1 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱, ۱ ۱ ۱ ۱ _ , _,_ ۱, , ۲ 1-۱۱۱۱ ۱ ۱ ۱ , 

 همهم لئاسم ضمب راد هنود لا ۵۵

 دن و هسزامل وآ ناب تدم هد ونل وا قلرازاب 4, سو رب و “4۸

 باوجو لاوس هدنقح ینجهلوا فورصم
 كنس تدم نالوا را هد

 روللوا رالتعا ندم رات یمیلست

 یتجەناوا راتعا ندتفوهب كلجا هدناعا نالوا تبابهبارابخ ۷/۰۰

 ردراد هفالتخا هدلحاو ا ؛ هقحال ۳۲

 ( لئاسم قاعتم هفرصت هدنمنمو نع دقعلادعب ۰ عیار باب )
 ( ردمسقنم هلصف ییا بولوا هدنناس )

 كنرتشمو هدر كعلا ضقل النفو دقعلادعل . لوالصف ) ۳

 ( ردهدنناس یرلفرصآ قح هدعسم
V4ضقل الف عیب  Eرولر هدا فرصا هدعبم  

 یدلوا ه دا ص هدف رص ۵

 ر ولس هناص نر هسا راّقع یعسم ضذلا لو یربشم ۷+۹

 هلئسم ییا نانلوا تراشا هلیسهرابع رولمهناح ۷

 یاسا كنغحه«هلتاص ضیقلا لق كلوقنم ۸

 باوحو افا هدنقح یتیلام هعسزاوح كخاسها رغ ۹

 هدلوقنم میم یرتسشم هلوا هللا ضبق یتیماع هکفرصت ره ۰
 ردح هسا فرصت هلا روک ذم فرصت

 زکلا ابو هثلاث صخش ره همباب مه شیقلالسق كمسم ۲

 لصا دق یح هلس اص ا ۳



\۲ 
 ` 0111 5: 5258.5 25 ۶ 2 0 ۱ ۷ اس ۱ ۱ ۱ ۱

 تن

 11٥

19 
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1۹ 
۷ 

۷۵ 

1۸۰ 

1۸1 
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 تس رهف

 مرلاب عبو لالافشکت رابخ

 ینج هنل وا ملست هدناکم یف هسلا جاتح هت ومو لح ن

 ردطرش و

 ا ها لک هلا هدهاشم هسلا هدادیم یتیهولعم كنع

 رولوا لصاح هلا ناس یتفصو
 تم رابخ

 راه یر وض ترد وعر نا

 هدنقح قلرازاب هنرزوا شورف كنحاص راتحا در

 تالصه یتلدلوا شمرو

 رولکمزال كلرو ندنآ هسشغلوا ناس قصو كنع

 ES دعا نعت كنع هلا نیبعآ دد

 ردنا ناغت هلا نابع ه دن ربع كیهضواعم دقع

 هدنکحهدنا نم هللا نت كن هدنخ وسف كنهضواعم دقع
 رد راو تاور کیا

 ) ردددنناس داوم نالوا ه درود شلاص هلا دعو 4 یات لصف (

AV 

۳۸ 

۸۹۸ 

۹۹ 

۹٤ 
40 

 زدن هلا تنسو باتک یک كمس هلبا ا

 رولوا دساف ع لڪ ا كنع نالوا نبع

 ردمزال قلوا مولعم لجا تدم
 زا داسفا يس الصا طیسقتو لجا نانلق طرش ارخُوم
 تالرصف ی هدنفح یسمالوا بولوا ربتعم كاحا
 با هرس تلاهح هلا لجا لوهح هلا هشحاف تلاهح

 یرلهعرفتم ماکحاو فرمآ كجا لوهح
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 هد کد راغ نم راش نالوا دیک نر

 رولوا نت

 مع نم رلش نالوا ید و وس هضم علاوت ثكعيبم

 رّولوا لخاد اهن 9 8

 یسانعم كلاصتا هللا رارق لاصتا

 یمکح هسراقبح اا ضم ندنراود كنهناخ عید

 یلدلوا ندهلصتم علاو کالج

 ینیدقلوا نیم قیرط بولیناص غا کهدنجگا الر
 ماکحا ی هدنروص

 ردقوب یسهصح ندنع كس نالوا لخاد هدعس امت
 همهم تاحاصاا راد ه راد و تولوا ترد هموم ظارفاا

 هب یرمشم هدابز نالوا نلصاخ دعم ضیا لو دقعل ادعا

 رددب اع

 ( ردیواح یلصف کیا بولوا هدنناس لئاسم قلعتم هنع ؛ ثلاث با )

1٠ 

۱ 

NA 

 داوم نالوا بترتم هنلاوحاو فاصوا كنم ؛ لوا لصف )

 ) ردهدنناس

 هسر ول وا نه یو درساو 4 تا هسزاعل وا ره همسآ

 ینح هلوا لطاب

 رد.زال یش وا مولعم كع



 ۳م رهف ۱ ۰

1 (۱ ۱ ۱ ۱۷ ۱ ۱۱ ۱ ۰ 

 اک ۱ قحم۲ هدا یدلوا عقاو هنیرزوا رادقم هل مس دقع ۵

 . رول وا رابشعا

 اوا د ول اورا قم تاددعو تالکم ۷

  یماکحا كنراعس كنانوزوم

 هعفص قره را ۸

 یاکا یس كاوزوم نالوا ررض هد ضعت ۳

 ینحهلوا یسهصح ندنع هدتقو ه كفاصوا ۷

 ماکحا یوو یہ كناعوردم ۸

 ییارعل هداهقف حالطصا كفصو ۳۰

 هد رب دق ا هدانر هلهج و قح هلوا داع هر ی رشم عیبم ۳

 یهو نوا لوح هتسودک

 ینح هنلوا هلماعم هاتروص هل هسرولوا رسک نازو صقان ۳۵

 ماکحا یهدنقح یس كنهوافتم تاددع ۳٩

 یمماا ضف كسرتشم ل رهلمب یغیدلوا صفا كعبم ۰

 ) و نزستعلوا رک هح | رص U عیار لصف )

 ( ردددتناس . ریش . وا تولوا لخاد (

 رکذ ربع ره ی د سه یادلوا خانه اس كعسم هد وه داد فع “4

 رولوا لخاد و دعم
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 ۹ تش اھ
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 یعنکبا هکرولوا هلترودص ییا قعاتص همولعم هصح
 ردراو فالتخا هدنروبع

 یوفوم هزاحا ندکیرتش يک كنمم د 6
1 ۱ 

 كاایسم قحو كىرش قحو كروم قح ًاعبت هضرا ٩۷

 ردح یس كیوص امت هناوتقو
 ماعم هدلووون هسزاملوا ناس یخرع هدنعس كق رط ۰

 ینح هن وا

 ) ردودنناس داوم قلعتم هنعرب تی اف 0 ثلاب لصف (

 افا زح ی وا حس ییہ | ریدقت كم را تارادقم ۱

 صوصخ ییا نالبتوط اتسم ندنوو رولوا حس یخو ۱

 یسلوا افازج ها.سلوا انزوا الک كنانوزومو تالکم ۳

 رولوا یراح فلاح هدفالتخا ی هدن

 لالا نک را ۵
 یساشسا ندع-ه كسش نالوا زب اح یعملتاص ۳ ره ٥

 رولوا حح ید

 ردنسق کیا یشدنالوا یا یس تا ۱۵ 2
 ردراو لاعحا ترد هجولشاب هدنعم كنا رد ۰

 هلدودح نیم یک ینیدلوا هلم ودو عازد یش كناراةع ۶

 رولوا ید
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 ردمزال یسمانوا تقوم كعو یسلوا موتقم لام كعسم

 عسو قلوا دوجوم هداف هدعسو یعولعم كنبرتشم عم

 ۱ ردمزال قعلو .یلاخ نددساف طرش

 رولوا فاتح ید تیمولعم ا هلفالتخا كعسم

 ردا ناعل هليا نیبعل یهدقع به

 ( ردهدنناس رایش ناموا تولوا راح یہ + یا لصف )

 ردلطاب یہ كمودعم
e 7۱  

 و هد را رد تالاب 7 2 ےک یسہنلو E كم ودعم

 تا رسا یزاوح ڭا ود ¿نک کیا لوهح

 ردنالاعا مزاتسم س اخ فالتخا

Owرداطا قعاص 2 نالوا رودتمو ن 0  

 رددساف كتا ع یرش نالوا مزاتسم یررض یمیاسآ
 ردلطا قلاو قعاص ىش نالوا لام الصا

 هس رولعاص هلا هدحاو هقفص موقتم ريغ هلا موقتم

 انسا ضعب هدنابوب ردلطاب مس هدهدنسکیا
 ردلطاب قعاص ییام نالوا موقتم
 ردساف قلا نوناص لامرب هلبا لام نایلوا موقت

 ردساف ییہ كالوهح

 هز افت و رخ ءاقلا حسو هدام حسو 4-سمالام حس

 یاران دساف باس
 یتسهعلاسش ةمولعم صح ر زارفالا لق كراقع كلمر

 ردح. 5 اص

۷ 3 



 اا e e و ی 3

 1 11 1 1۲ 61,6 ۲8۶ 5 2.» 1 1 ۶ ۰ 5*۰۱: 8 ۶ 1 8 1 5 1 1 11۲11] 1 11 ۱۱ ۱ ٩  ۲؟ 1 ۲ 8 ٩

 رولوا دقعنم هلاقا یخد هلنروص یطاعآا ۵۳۹

 ردمز ال سا داحا هدهلاقا ۷

 یساوا نك كنمیلست هعیابو ماق كتعبم هدهااقا ىج ۵
 ردط رش

 لاوحا ضع هلاقا عاام هغ٠

 ردلکد طرش یناح كندقاعتم هدهلاقا نیح 0

 ےک كيهلاقا هدنسقاب یسلوا فلت كتسصم كعسم ۳

 رداکد عنام

 یبس كند وا عام هب هلاقا تبع تا تا 040

 یرهلاقا كم یصوو ففو ىلوتمو نوذأم یص 45

oVهمهم تاعرف و تالصف راد هنغادلوا ترابع نده تنها  

 رولوا یراح بع راخو طرش رابخ هدەلاقا 6

 رارکس هدکن هلاقا و یرصم یدر هلا كعسم هلاقالا دعا

 نل دام ی < ناف ینحهنل وا هلاقا

 رداکد حک قلعت طرش كيهلاا 0

 ) ردمسةنم هل صو ترد تولوا 2 یاعتم عنہم ؛ینات باب )

 ) ردەدنقح یاصواو طو رش كعسم ۰ لوا لصف ) 17

 ردمزال یسلوا دوحوم كعب« 1

 ردم زال قلوا رودقەو نکم یمراسآ ك ءم ۸



 2 تس رهف 3
reece۱ /  

 طرشت و حسی مس هلط رش نوا ندع اهم كور دقع ۱

 رم

 طرشو حب مس هدهلطرش ندبا دات یدقع یاضنقم ۳
 ۱ رد ربتعم

 ردریتعم طرشو حک ع هدهلطرش نالوا یراعام ٩

 د ,E ىلع » هل رک ذ هلسهلک « نا » كمط رش ۷

 ۱ ردرا را قرف هد

 طرشو حس ع هلطرش نایلوا یف هندقاع دحا ۸

 رددساق

 ےک كع دقع نالوعوقو هلطرشر اع « ینجا یش ۱

E ous o 
 تاحاضاا ضع راد

oYرولوا ربتعم هد سنج مکح  

 ( ردهدنقح عس هلاقا ؛ سماخ لصف ) ۸

 یبس كف دلوا طرش ندقاع یاضر هدهلاقا ۵

 باما نالوبعوقو هلیسهنرص ما یرکید یضام یرب ۳۰
 رولوا دقعنم هلاقا هلا لوقو

 نانلوس هدنمکح هلاقاو ظافلا ضمب ندا هدافا یتسانعم هلاقا ۳۱

 هلماعم صعل

 رولوا ید العفو ةلالد لوف هدهلاا ۳

 رولوا دقعنم هلاقا هدهلا تلاسر ۳۵
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 هسرولوا هلیسهداعا كلوقو باجما . یف كا نک

 رولوا جک هرزوا قلوا دیدج عب
 ردشغ وا رب رز هقفص قل ره هدهعغش

 ردیفاک یتقفاوم اح هاحما كلوق

 زاددمت ع هللا نم لیصفت زکلاب هجاوا دحاو باجما
 ردنا باما یی ددعت نی لیصف هروک هنیماما

 نعهدنا قیرق یی قفص لباق ههر دخاو ۷
 ردراو تروص هم هدنوو

 ردنار ۹ عج هل وا لص عم ن 2 5 باا

 هعا را ر وص ی هدبو

 ( ردهدنفح حس نیس + ثلاث لصف )

 لوق رابخو ییارعت كعب ساج

 یحهعا لاقتنا هراو كلوف رابخ

 یهذم یفاق
 ردطرش سلح داحتا هدنداقعنا كعيب

 باوجو لاوس ین ه هدام ۶

 رولسهدبا ع وجر ندعم رخالالوبف ليف « بجوم
 ردربتعم ىنا باح ا هسردا ررکت باجما لوبقلا لاق
 ( ردەدنقح مس هلط رش عباد لصف (
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 و رم ع ع 2%

 تولوا هدا لئاسم قلعتم هع دقع ؛ لوابات ) ۱

 .( ردواح یلصف شا

 ( ردهدنقح مس نکر لوا لصف ) ۱

 ردمزال هتسطورش هدعس داقعنا رار هلا لوقو باما ۲

Oیاس كم وزل كالو باحال ادم  

 او هء را لاع هدر 2:6۸

  ردطرش تدج هدع 895

 رولوادقمنمسب یخد هلیسهفیصما هسیارونلوب لوق اا ۱
 زنا فقوت هوو كنا باا ۳

 اکا ترم هتلاتسوو تاک ۳

Voیطامت عج  

 نالویعوقو اشاس كئيطایت ىداقعلا كعس هللا ىطاعت ۰

 ردطو رشم هلتسمالوا یم هترزوا لطاب ابو داف ع

 رولوا دقمنم هلبا یطاعت ید هراحاو هلاقا ۱

 یموزل كنسلوا قفاوم هاسحا فلوق ۰ ینالسف ) 6
 ) ردەدنىا ۱

 هسرولوا فلاخم هلا رایخ طرشا ن تفص هجا لوق ۲
 زالوا دم مس هد
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 ینا رعت كداسف هدیروص لاو یک هراحاو مس ۳

 یییرمت كنالع» هدروع لماش هدوقع ی 2 راحاو عب 6

 یی رعت كم وزل هدب و لماش هدوقع هراس و مس ۷

 رر ج وا دوّءع ۷

 eT هاب راہتعا ییلما af رادةماب 3 كم ۰:۱۵

 قرف هدم هراحا دنا عام ۹

 قرف یهدنبا لام ها کو

 ردراو یماسم ې ا

 ارق تشک

 هسرزوا ییبرمت كءاشمو رده كوم « عاشم ۷۰

 باوج و لاوس
 یالتخا یهدنفح ینارعت كسج 2۲۱

 ینکر اتاق 5
 یعاوناو یسانعم كد ۶4 د

 ه,هقف تاحالطصا قلعتم هنت ۰1

 قرف ید 1 توت ها یمسم ره ۹

 ت ردع-3 ج وا نابعا ۳

 | تشکو ینیرمآ كنید ٤
 یا رمت كن هلاقا ۸

 یاد
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 ردهدنام هه تاخالطصا قلعتم 4۶ ور ¢ همدم ۳۵۹۰

 یس انعم ك.حاللطصا ا و

 4 م 2

 مش هخرزوا نا ا
TAKنالوا 42۸ شنا لدور اوال و دمع و لوو باا  

 ی راه رعت ل ماش هدامعاا و “ةع و لوف وباحا یهدد وقع

AAیا فلا كني دل وا لخ ادم دنش رعت كم دقع ی د دسافعس  

e ۶ ۰۱هدر وص رولوال ماش هد وقع ک تلافک و هراحا و  

 فا رعآ ےک
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